
     Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 
     Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

 

      
Výzva  

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej 
hodnoty zákazky  

     Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 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“) pre účely výpočtu a určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky na predmet : 

,,Revitalizácia detského ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“, 

uskutočňuje tento prieskum trhu s následným využitím doručených informácií pre výber dodávateľa 
postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
Sídlo:   Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 
IČO:    00691089 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ladislav Lörinc - starosta 
Kontaktná osoba:  Mária Absolonová, 055/7890625; 0910 125 244 

e-mail: maria.absolonova@mckvp.sk 
 

2. Predmet zákazky: 

,,Revitalizácia detského ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je revitalizácia detského ihriska v lokalite ulíc Janigova a Hemerkova,  
parcela č. 2988 o výmere 1487 m2 v okrese Košice II, obec Košice Sídlisko KVP, KÚ Grunt, 
evidovanom v KN register C na liste vlastníctva č. 965, 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  
Podrobná špecifikácia jednotlivých herných prvkov, ako aj ich dosadenia je stanovená v technickej 
správe, ktorá tvorí prílohu dokumentácie.   
Požiadavky na spracovanie návrhu a realizáciu: 
 • Na detskom ihrisku umiestniť herné prvky pre deti do 14 rokov.  
 • Jednotlivé prvky, resp. zostavy navrhovať tak aby nedochádzalo ku kolíziám pri 
ich využívaní deťmi. 
 • Pri osádzaní prvkov a úpravy dopadových plôch rešpektovať bezpečnostné normy. 
Dopadové plochy riešiť riečnym štrkom. 
 • Súčasťou dodávky je i prevádzkový poriadok vyhotovený v písomnej forme, 
prevádzkový poriadok umiestniť v priestore detského ihriska. 
 • Súčasťou dodávky je aj vstupná kontrola a inšpekčný certifikát v súlade s 
požiadavkami inšpekčného orgánu typu A, akreditovaného SNAS  



 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
37535200-9 - Zariadenie ihrísk 
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie  

5. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
6. Miesto dodania: 
Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky výsledky 
prieskumu trhu, ktorý sa pred daný účel uskutočňuje formou tejto výzvy. 
 
8. Dĺžka trvania zákazky: desať týždňov od podpísania zmluvy o dielo. 
 
9. Podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný predložiť: 
 • Kópia dokladu o oprávnení poskytovať stavebné práce a dodávať tovary a služby 
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania  
 • Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
 • Cenovú ponuku vo forme uvedenej v prílohe č. 1. tejto výzvy – požaduje sa 
predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky  
 • Výkaz výmer spracovaný podľa príslušnej prílohy č. 2. 
 • Referencie: čestné vyhlásenie o počte realizácií  detských ihrísk 
 • Predloženie vzoriek materiálu z čoho je prvok vyrobený - materiál, oceľ, drevo, 
oceľové laná - prípadne ekvivalent spĺňajúci normu  STN EN 1176 
 • Popis a vizualizáciu ponúkaných herných prvkov 
 • Dĺžka záruky na jednotlivé herné prvky 
 • 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.  
 
10. Spôsob určenia ceny: 
 • 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.  
 • 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. 
• Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v štruktúre ako je uvedené 
v prílohe č.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 
• 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 125 244. Výdavky uchádzača spojené 
s prípravou, predložením dokladov, predložením cenovej ponuky, obhliadkou znáša výhradne  
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
11. Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 
stavebných prác alebo poskytnutia služby: 
 • Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou faktúry 
bude súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami. 
 • Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo  
 • Zhotovené dielo sa stáva majetkom verejného obstarávateľa dňom prevzatia 
a vyhotovenia preberacieho protokolu. 
 
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:   7.5.2020 do 15:00 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: „Revitalizácia detského ihriska 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 11.5.2020 o 13:00  hod.  
 
14. Doplňujúce informácie, ak sú potrebné 
 • Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača. 
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach,  28.4.2020   
 
      
                   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: Technická správa 
Príloha č. 5: Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 
 
 


