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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: Mgr. Ladislav Lörinc - starosta 
Kontaktná osoba: Mária Absolonová 
Telefónne číslo: 055/7890625; 0910 637 958 
e-mail: maria.absolonova@mckvp.sk 
 
2) Predmet zákazky: 
,,Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ 
 
3) Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia detských ihrísk o nové hracie prvky, ich umiestnenie, 
vrátane súvisiacich stavebno inštalatérskych prác. Súčasťou premetu zákazky je i realizácia dopadových 
plôch, ako i terénne a sadové úpravy.  Všetky prvky a dopadové plochy musia byť  certifikované  v zmysle 
EN 1176, EN 1177. Bližšia špecifikácia, vrátane rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
37535200-9 - Zariadenie ihrísk 
 
4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:       áno  

Zákazka je rozdelená na 4 časti, uchádzač predloží ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky. 
 
1.časť: Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Stierova, parcela č 3629 Reg.C-KN, k. ú. Grunt 
2.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Klimkovičova, parcela č. 3111 Reg. C-KN, k. ú. Grunt 
3.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Hemerkova, parcela č. 2909 Reg. C-KN, k. ú. Grunt 
4.časť:  Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite ul. Cottbuská, parcela č. 3755/732 Reg. C-KN. k. ú. Grunt  
 
 
Požiadavky na spracovanie návrhu a realizáciu: 
 

1. Na detských ihriskách časť č. 1, č. 2 a č. 3 umiestniť herné prvky pre deti do 15 rokov s tematickým 
zameraním – preliezanie cez rebríky lanové  a klasické. Predmetom zákazky v časti 2 zahŕňa aj 
odstránenie starého asfaltovo - betónového podkladu na ktorom budú umiestnené nové hracie 
prvky. 

2. Jednotlivé prvky, resp. zostavy navrhovať tak aby nedochádzalo ku kolíziám pri ich využívaní deťmi 
mladšej a staršej vekovej kategórie. 

3. Pri osádzaní prvkov a úpravy dopadových plôch rešpektovať bezpečnostné normy. Dopadové 
plochy riešiť pieskom – šaštín bez naplavenín a ílových častí, zrnitosť 0,2 – 2 mm 

4. Súčasťou dodávky je i prevádzkový poriadok vyhotovený v písomnej forme, prevádzkový poriadok 
umiestniť v priestore detského ihriska. 

 
5) Možnosť predloženia variantných riešení:      nie 
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6) Miesto dodania: 
    Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
 
7) Celková predpokladaná hodnota zákazky:   55 578,40 Eur bez DPH 
 
1.časť: Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Stierova                    10 075,00 Eur bez DPH 
2.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Klimkovičova          37 553,00 Eur bez DPH 
3.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Hemerkova               7 157,00 Eur bez DPH 
4.časť:  Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite ul. Cottbuská              793,40 Eur bez DPH 
 
8) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: osem týždňov od podpísania zmluvy o dielo. 
 
9) Podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný predložiť: 

a) Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa opisu predmetu zákazky – výpis z obchodného 
registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže byť nahradený podľa § 152 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov“ vydaným 
Úradom pre verejné obstarávanie. 

b) Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
c) Cenovú ponuku vo forme uvedenej v prílohe č. 1. tejto výzvy – požaduje sa predloženie cenovej 

ponuky na celý predmet zákazky alebo na jednotlivé časti. 
d) Výkaz výmer spracovaný podľa príslušnej prílohy č. 2. 
e) Referencie: čestné vyhlásenie o počte realizácií  detských ihrísk 
f) Predloženie vzoriek materiálu z čoho je prvok vyrobený - materiál, oceľ, drevo, oceľové laná - 

prípadne ekvivalent spĺňajúci normu  STN EN 1176 
g) Dĺžka záruky na jednotlivé herné prvky 
h) K umiestneným herným prvkom sa vyžaduje dodať certifikát v súlade s normou STN EN 1176. 

K dopadovej ploche pre herné prvky sa vyžaduje dodanie certifikátu v súlade s normou STN EN 
1177. K dopadovej ploche uviesť skladbu podkladu, k herným prvkom uviesť dostupnosť 
náhradných dielov po zakúpení. Poskytnúť pokyny na údržbu a kontrolu herných prvkov. 
 

10) 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) Do navrhovanej ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciu danej zákazky, t. j. 
materiál, práce, náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie 
stavebného odpadu.  Navrhovaná cena  musí zahŕňať všetky náklady  spojené s obstarávaním. 

c) Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu je dobré, 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. 055/7890625; 0910 637 958. Výdavky uchádzača spojené s prípravou, 
predložením dokladov, predložením cenovej ponuky, obhliadkou znáša výhradne  uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

d) Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v štruktúre ako je uvedené v prílohe č.2. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 
0%. 
 

11) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
alebo poskytnutia služby: 

a) Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom v súlade 
s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných 
prác potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

b) Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, t. j. s úspešným uchádzačom 
pre každú časť predmetu zákazky.  
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c) Zhotovené dielo sa stáva majetkom verejného obstarávateľa dňom prevzatia a vyhotovenia 
preberacieho protokolu. 

 
12) Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2019 do 12:00 hod. 
 
Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 040 23 Košice  
 
Obal ponuky musí obsahovať:  

- adresu verejného obstarávateľa, 
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo),  
- označenie heslom: „Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP“  - NEOTVÁRAŤ 
 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne 
verejného obstarávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje deň doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
13) Dátum, čas a miesto otvárania ponúk: 
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, dňa 22.07.2019 o 09:00  hod.  
 
14) Doplňujúce informácie, ak sú potrebné 
 

a) Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača. 

b) Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne do 2 dní od 
podpisu zápisnice. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach,  03.07.2019         
                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 
                starosta 
 
 
 
 
 
Prílohy k Výzve  na predloženie cenovej ponuky zákazky: 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Výkaz výmer 
Príloha č. 3: Mapové podklady 
Príloha č. 4: Ilustračné foto 
 
 


