
 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15, 040 13 Košice 
________________________________________________________________________________ 

Č. j.: 999/2021                                                                                            Košice, 2.11. 2021 

 
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 
1. Verejný obstarávateľ:  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice 

IČO: 00691071 

Kontaktné osoby pre technické záležitosti:  

Ing. Alica Fedáková, tel. č.: 0905273721, e-mail: fedakova@tahanovce.sk 

PhDr. Jaroslav Žďára tel.č.: 0944 973 072, e-mail: zdara@tahanovce.sk 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

Ing. Andrea Levická, tel.č.: 0556360430, e-mail: levicka@tahanovce.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.tahanovce.net 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Predmet zákazky - názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„Uzamknutie kontajnerovísk  na Varšavskej ulici č. 8 a č. 13 

 

4. Druh zákazky: 

Zákazka na dodanie stavebných prác 

5. Spoločný slovník verejného obstarávania: 

45000000 Stavebné práce 

44112100-9 Prístrešky 

45223110 – Oceľové konštrukcie 

45262300 – Betonárske práce 

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Uzatvorenie zmluvy o dielo.  

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Existujúce kontajneroviská na Varšavskej 8 a 13 v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

8. Stručný opis predmetu a rozsah zákazky: 

Uzamknutie kontajnerovísk na Varšavskej 8 a Varšavskej 13 bude riešené dodatočnou oceľovou 

konštrukciou existujúcich kontajnerovísk  pred nežiadúcou manipuláciou s domovým odpadom.  

K existujúcim klietkam  bude privarená oceľová konštrukcia, ktorú tvoria stĺpiky z JAKL profilov, 

na nosné profily sa privarí kari sieťovina medzi stĺpami do oceľového rámu a na strechu. Každé 

kontajnerovisko bude mať posuvnú bránu z JAKL profilov zavesenú na hornej vodiacej lište. 

Oceľová konštrukcia bude natretá základnou protikoróznou farbou a vrchným náterom.  
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Novovytvorené betónové plochy sú hrúbky 150 mm  so sieťovinou kari,  so štrkovým lôžkom 100 

mm.   

Technické riešenie je zrejmé z projektovej dokumentácie (pôdorysy, pohľady, detaily) – viď Príloha 

č. 1. Projekt je spracovaný pre kontajneroviská na Varšavskej ulici č. 8, č. 13 a č. 24. Z dôvodu 

schválených rozpočtovaných výdavkov sú predmetom zákazky len kontajneroviská na Varšavskej 

ulici č. 8 a č. 13. 

Predmetom zákazky nie je dodávka FAB zámku a kľúčov. 

 

9. Lehota realizácie:  

Do  30 kalendárnych dní od prevzatia staveniska úspešným uchádzačom.  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 

15 616,33 EUR bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie pre daný predmet zákazky.  

 

11. Súťažné podklady:  

1. Projektová dokumentácia v rozsahu:  

Situácia, Pôdorys, pohľady – Varšavská č. 8, Pôdorys, pohľady – Varšavská č. 13, Sprievodná 

správa -  v prílohe č. 1 

2. Výkaz výmer – v prílohe č. 2.  

 

12. Obhliadka predmetu obstarávania: 

V prípade záujmu je možné dohodnúť termín obhliadky s Ing. Fedákovou alebo PhDr. Žďárom.  

 

13. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný 

obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk 

alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri 

osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.  

V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením, 

že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Ak uchádzač nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, splnenie podmienky 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukáže dokladom o oprávnení 

uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. 

 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný výlučne z rozpočtu verejného obstarávateľa na základe 

predloženej faktúry za riadne a včasné dodanie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dní. 

 

15. Lehota a spôsob predloženia ponuky:  

15. 11. 2021, 12.00 hod. 

Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka predložená, resp. 

doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do hodnotiaceho procesu. 
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Ponuky sa predkladajú: 

 - elektronicky na e-mailovú adresu: levicka@tahanovce.sk, predmet správy označiť  

„Kontajneroviská Varšavská“, 

- osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na Americkej 

triede 15 v uzavretej obálke alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Obálka musí byť zreteľne označená menom a adresou  

verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom 

„Kontajneroviská Varšavská“. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku jednotlivo pre každé kontajnerovisko a spolu za 

celý predmet zákazky. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím 

služby nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky. 

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie ponuku bez DPH, DPH a celkovú cenu s DPH. Ak uchádzač 

nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť  verejného obstarávateľa vo svojej ponuke.  

Zákazka nie je rozdelená na časti.  

 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Ocenený Výkaz výmer  pre každé kontajnerovisko zvlášť, okrem položiek č. 17 a 18 (Práce 

a dodávky PSV) - príloha č. 2 

2. Vyplnený a podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritéria - príloha č. 3 

3. Vyplnený a podpísaný formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha č. 4 

4. Vyplnený a podpísaný formulár Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -príloha č. 5 (ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname 

hospodárskych subjektov ÚVO) 

5. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (ak uchádzač 

nemá sídlo ani miesto podnikania v SR) – overená fotokópia 

 

Ponuku je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: 

Najnižšia celková cena. 

Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny. 

Úspešným sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu a umiestni sa na 1. mieste. 

Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

V prípade, že nebude možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako 

najlepšia, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý 

v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu predloženú ponuku. Verejný obstarávateľ 

následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 

 

18. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím 

verejného obstarávateľa. 
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Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 

chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

19. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk: 

03. 11. 2021 

 

20. Prílohy: 

Príloha č. 1 -  Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2 – Zadanie s výkazom výmer 

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4 - Súhlas so spracovaním osobných údajov  

Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará-                                                   

                      vaní 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

         starosta 


