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                  MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-Sídlisko KVP 
     Tr. KVP č.1, 040 23 Košice 

 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky 

(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení) 

 
1) Obstarávateľ:    MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP 
           Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 
      IČO: 00691089 
Štatutárny orgán: Ing. Alfonz Halenár, starosta 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hankovský 
Telefónne číslo: 0917817134 
e-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk 
 
2) Predmet zákazky: 
,,Ucelená oprava a údržba miestnych komunikácií a výšková úprava uličných kanalizačných vpustov“ na 
území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
3) Opis predmetu zákazky: 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):                    45233523-7 – práce vrchnej stavby chodníkov 
                                                                                  45233142-6 – práce na oprave ciest 
                                                                                   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia súvislých opráv jestvujúcich chodníkov a miestnych 
komunikácií a výšková úprava uličných (dažďových) kanalizačných vpustov v Mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP. Jedná sa o opravy asfaltového povrchu chodníkov a miestnych komunikácií v nevyhovujúcom technickom 
stave a výškovú úpravu uličných (dažďových) kanalizačných vpustov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom 
stave. Súčasťou vykonávania týchto prác je aj dodávka súvisiacich služieb ako je doprava, odvoz a likvidácia 
odpadu. 
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s platnými normami ako i v súlade 
s technologickým postupom a predpismi. 
  
Rozsah predmet zákazky: 
  

Názov položky Predpokladané celkové množstvo 
Frézovanie – štandard (bez šácht) do hr. 5cm 400 m2 
Frézovanie v sťažených podmienkach do hr. 5 cm 300 m2 
Rezanie asfaltového krytu do hr. 10 cm 100 m 
Postrek asfaltový 700 m2 
Asfaltový betón AC 8 O hr. 4cm 600 m2 
Asfaltový betón AC 16 L hr. 4 cm 100 m2 
Skládka, odvoz sute a likvidácia 6 t 
Výšková úprava uličného (dažďového) kanalizačného vpustu 20 ks 
Podklad z betónu prostého hr. 10 cm 50 m2 
 
Poznámka: Predpokladané množstvá uvedené v tabuľke nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. 
 
Doba realizácie: do 31.12.2018 
Miesto realizácie: územie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
4) Ponuka musí obsahovať: 
Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú prílohu č.1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.  
Príloha č.1 Výzvy má byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, vrátane 
identifikačných údajov.  
 
 
5) Celková predpokladaná hodnota zákazky:  16.666,67    Eur bez DPH  
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6) Spôsob určenia ceny: 
a) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách. 

Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

b) Uchádzač uvedie cenu za predmet zákazky v štruktúre podľa prílohy č.1 tejto Výzvy. Do navrhovanej 
ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciu danej zákazky, t.j. materiál, práce, 
dopravné náklady. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním. 

c) Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu je vhodné, aby uchádzači o zákazku vykonali obhliadku miesta, kde sa 
budú obstarávané služby poskytovať; v prípade otázok súvisiacich s obhliadkou je potrebné obrátiť sa 
na tel. č. 0917817134. Výdavky uchádzača spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 

d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH uvedie v ponuke. 

  
7) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo 
poskytnutia služby: 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý získa najvyšší počet bodov stanovených v tejto 
Výzve v bode 10. 
 
8) Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

a) Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe.  
b) Elektronickú ponuku zadáva uchádzač na webovej stránke https://mckvp.eranet.sk podľa pokynov 

uvedených v manuáli na uvedenej prihlasovacej stránke. Zákazku nájde v záložke Zoznam zákaziek/ 
Prehľad verejných súťaží pod názvom: ,,Ucelená oprava a údržba miestnych komunikácií a výšková 
úprava uličných kanalizačných vpustov“ na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

             Ak sa pri zadávaní dát, alebo pri nahrávaní súborov uchádzač stretne s akýmikoľvek problémami, 
kontaktujte podporu systému Eranet, na tel. +421 948 877 665. 
 
c) Lehota na predkladanie ponúk : do 20.09.2018 do 12:00 hod. 

 
9) Termín otvárania ponúk: 20.09.2018 o 13:00 hod.  
 
10) Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Pre hodnotenie ponúk sú stanovené kritériá: 

a) Váha kritéria 85 bodov - najnižšia celková cena v vrátane DPH za celý predmet zákazky 
b) Váha kritéria do 15 bodov - overiteľné referencie. Príloha č.2. tejto výzvy. 

 
11) Doplňujúce informácie: 
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku na uvedený predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo verejné obstarávanie zrušiť ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie 

ponúk, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejne obstarávanie, 
- predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ do 15 pracovných dní od termínu predloženia ponúk písomne oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje 
ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 
 
V Košiciach, 12.9.2018   
 
 
         
                Ing. Alfonz Halenár, v.r. 
                starosta 
 
 
 
Prílohy k Výzve  na predloženie cenovej ponuky zákazky: 
Príloha č. 1: Cenová ponuka predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Overiteľné referencie z realizáciou obdobných zákazok 


