
 

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) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

IČO: 00691089 

Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lӧrinc, starosta MČ 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Šalatová 

Telefónne číslo: 055/7890625 

e-mail: monika.salatova@mckvp.sk 

 

2) Predmet zákazky: 

Vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie diela: „Bezbariérový prístup do denného centra 

v OC IV“ (ďalej len predmet zákazky) 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

71242000-6  - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

45000000-7  - Stavebné práce 

45313100-5  - Inštalovanie výťahov 

 

3) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je: 

- dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu predmetu zákazky 

(ďalej len PD), 

- dodanie a montáž výťahu, prípadne exteriérovej zdvíhacej plošiny s opláštenou šachtou,  

- stavebné úpravy pre montáž opláštenej šachty (ukotvenie šachty do chodníka a stropu 

budovy, realizácia otvoru pre šachtu v podlahe na prvom nadzemnom podlaží obchodného 

centra. 

 

     Nosnosť:     cca 600 - 650 kg, pre 6 - 8 osôb 

     Pre:      imobilných ľudí na vozíku,  pre nevidiacich 

     Vnútorný rozmer kabíny:     min. 1100 x 1400 mm 

     Počet poschodí/počet nástupíšť:     1/2 

     Zdvih:     cca 3950 mm 

     Celková využiteľná stavebná výška od úrovne chodníka po strop 1. NP:     7050 mm  

     Dojazd pri výpadku el. energie.  

     Osvetlenie kabíny:     áno 

     Opláštenie šachty:     odolné voči poveternostným vplyvom 

      

Úspešný uchádzač okrem vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ako 

aj realizačného projektu s rozpočtom, kde do ceny zahrnie materiál, montáž, dopravu, 

zaškolenie, úradnú skúšku, technickú inšpekciu, atesty a certifikáty na všetky technické 

komponenty, zabezpečí aj všetky stavebné práce a materiály potrebné na výstavbu šachty, 

priehlbne a opláštenia pre výťah, prípadne plošinu vrátane prierazu v existujúcej budove 

v mieste osadenia šachty pre výťah, prípadne plošinu. Zároveň zabezpečí aj prívod elektrickej 

energie z budovy Obchodného centra IV na prevádzku výťahu, prípadne plošiny a služieb 

s ním spojených. 



 

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

Technické a kvalitatívne požiadavky: predmet zákazky musí spĺňať podmienky technických              

a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje vykonať predmet zákazky v súlade so všetkými platnými normami a všeobecne 

záväznými predpismi.  

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení:  áno 

 

6) Miesto dodania: 

Obchodné centrum IV na Cottbuskej ulici v Košiciach na Sídlisku KVP na parcele registra C-

KN č. 3755/16, k. ú. Grunt 

 

7)  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky:  do 15.12.2019 

 

8)  Podmienky účasti: 

Obsah ponuky : 

- Neoverená kópia oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na ktoré 

sa predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady. 

- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

-     Cenová ponuka zložená z ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie  

      a realizačný projekt, za dodanie zariadenia (výťah, plošina a pod.) vrátane montáže  

      a pripojenia na inžinierske siete, stavebné práce súvisiace s vybudovaním šachty 

      a búracími prácami na budove Obchodného centra. Príloha č.1 

 

 

9) Spôsob určenia ceny: 

- Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená 

v eurách.  

- Do navrhovaných jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené 

s realizáciu danej zákazky, t. j. materiál, práce, dopravné náklady, vrátane nakladania, 

odvozu, likvidácie odpadu a všetkých ostatných výdavkov spojených s predmetom 

zákazky 

- Obhliadka miesta dodania sa uskutoční dňa 28.8.2019 o 10:00 hodine pred Obchodným 

Centrom IV na Cottbuskej ulici (pred Mestskou políciou KVP). V prípade otázok 

súvisiacich s obhliadkou miesta je potrebné obrátiť sa na tel. č. 055/7890625. Výdavky 

uchádzača spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 

- Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná jednotková cena v EUR 

vrátane DPH. 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

- Ak predložené ponuky presiahnu výšku 50 000,- Eur vrátane DPH za celý predmet 

zákazky, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. 

 

 



10) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 

stavebných prác alebo poskytovania služby 

- Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom 

služby v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou faktúry 

bude súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

Lehota plnenia predmetu zákazky: 09/2019 – 12/2019 

  Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, verejný obstarávateľ v prípade stavu 

ohrozujúceho bezpečnosť požaduje od zhotoviteľa  nástup na výkon prác v lehote do  24 

hodín od vyzvania objednávateľom. 

 

 

11) Lehota a miesto predkladania ponúk:  4.9.2019 do 10.00 hod. 

 

Cenové ponuky v listinnej forme v zapečatenej obálke s názvom predmetu zákazky 

 „ Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV“ je potrebné doručiť na adresu: 

Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice, alebo 

priamo do podateľne miestneho úradu. 

 

Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná zástupcom uchádzača. Výsledkom verejného 

obstarávania bude zmluva o dielo. 

 

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú 

neregulárne, alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. 

 

 

 

 

V Košiciach 23.8.2019 

 

 

           ............................................ 

             Ladislav Lӧrinc v. r. 

            starosta 


