
 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15,  040 13  Košice 

č. j.: 335/2022        Košice, 1. 4. 2022 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 

 

 

na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 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 

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 

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

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrea Levická 

Tel. č.: 055/6360430 

e-mail: levicka@tahanovce.sk 

Kontaktné osoby pre odborné záležitosti: Ing. Alica Fedáková, PhDr. Jaroslav Žďára 

tel. č.: +421 905 273 721, +421 944 973 072 

e-mail: fedakova@tahanovce.sk, zdara@tahanovce.sk 

 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Príprava plochy pre športovo-oddychový areál K Park  - búracie a dokončovacie práce“  

3. Druh zákazky: 

Stavebné práce 

 

4. Spoločný slovník obstarávania: 

45100000-8 – Príprava staveniska 

 

5. Miesto, opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom  prieskumu  trhu  je  príprava  územia  (búracie a dokončovacie práce) pre 

výstavbu športovo-oddychového areálu K Park na Sofijskej ulici v Košiciach, na pozemku 

parc. č. 3613/1.   

 

Miesto predmetu zákazky sa nachádza vo vnútrobloku Sofijská - Budapeštianska. Prístup 

k miestu je z Budapeštianskej ulice po zjazdnom chodníku a následne po chodníku pre peších 

na Sofijskej ulici. Z dôvodu komplikovanejšieho prístupu a možného zásahu do zelene 

odporúčame obhliadku na mieste. (viď Príloha č. 1) 

 

Predmetom zákazky sú: 

1. Búracie práce jestvujúceho asfaltobetónového krytu plochy za účelom dosiahnutia 

cieľového stavu –  zemitej pláne s prípadnými štrkovými pozostatkami pre realizáciu 

budúcich športovísk.  
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Jedná sa o odstránenie asfaltobetónovej vrstvy  v hĺbke do 20 cm – rozbitie, naloženie, odvoz 

a likvidácia stavebnej sute na určenej skládke, vrátane zabezpečovacích prác (usmernenie 

dopravy, vyviazanie stromov).  

2. Dokončovacie a opravné práce poškodených častí chodníkov po nákladnej doprave 

a zasiahnutej zelene. Tieto práce budú realizované až po ukončení výstavby areálu K Park.  

 

Prieskum trhu je zadaný pre dve alternatívy zákazky v závislosti od plochy povrchu určeného 

na búranie. 

 

Alternatíva A: 

Búracie práce hlavnej časti ihriska (pre multifunkčné ihrisko K -PARK)  o výmere 392 m2, 

v situácii vyznačené červenou farbou.  

Pri búracích prácach hlavnej časti ihriska je potrebné zarezanie asfaltobetónu od zostávajúcej 

časti v dĺžke 42 m (zostávajúca časť pre potreby chodníka v tvare „L“, v situácii v Prílohe č. 1 

vyznačená žltou farbou).  

 

Alternatíva B: 

Búracie práce na celej asfaltobetónovej ploche (ihrisko + chodník) o výmere 392 m2 + 158 

m2, celkom 550 m2. V priloženej situácii (Príloha č. 1) vyznačené červenou a žltou farbou. 

 

6. Predpokladaný termín realizácie: jún - júl 2022 

 

7. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: 

Ponuky predkladajte mailom na adresu: levicka@tahanovce.sk do 11. 4. 2022 (vrátane) 

vyplnením priloženého formulára „Cenová ponuka“ v Prílohe č. 2  

Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky. 

 

 

 

 

 

         

         Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

          starosta 
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