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         MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - Sídlisko KVP 
     Trieda 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 125 244 
e-mail: maria.absolonova@mckvp.sk 
 
2) Predmet zákazky: 
,, Rekonštrukcia multifunkčného / basketbalového ihriska na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
vrátane dodania projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav“ 
 
3) Opis predmetu zákazky: 
 
Vypracovanie cenovej ponuky projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav a realizáciu 
rekonštrukcie multifunkčného ihriska, obnovu herných plôch, zabezpečenie vybavenia pre využitie 
multifunkčného ihriska pre športy: futbal, nohejbal, volejbal, vrátane súvisiacich stavebných prác.  
 
Vypracovanie cenovej ponuky projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav a realizáciu 
rekonštrukcie basketbalového ihriska, obnova herných plôch, zabezpečenie vybavenia pre využitie 
basketbalového ihriska, vrátane súvisiacich stavebných prác.  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
71320000-7 Inžinierske projektovanie 
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení  
37400000-2 Športový tovar a výbava 
 
4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:       áno  

Zákazka je rozdelená na 2 časti, uchádzač predloží ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky. 
 
ČASŤ A : Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v lokalite Drocárov park, parcela č. 3561, 3562  Reg.C-KN,  
                k. ú. Grunt vrátane projektovej dokumentácie 
ČASŤ B : Rekonštrukcia basketbalového ihriska v lokalite Drocárov park, parcela č. 3561, 3560 Reg. C-KN, 
                k.  ú. Grunt vrátane projektovej dokumentácie 
 
Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky 
 
ČASŤ A :  
 

1) Projektová dokumentácia v podrobnostiach pre ohlásenie stavebných úprav  
2) Dodávka a montáž multifunkčného ihriska o rozmeroch 33m x 18m s umelou trávou /zásyp 

granulátom/ pre futbal, prípadne volejbal a nohejbal s mantinelmi a ochrannými sieťkami na 
kratších stranách ihriska výška 3 – 5 m, 

3) Osvetlenie ihriska - naceniť  ako samostatnú položku 
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4) Tribúna k multifunkčnému ihrisku – betónová, nie montovaná -  naceniť ako samostatnú položku 
(využiť existujúce torzo bývalej tribúny) 

5) Realizácia spodnej stavby – podklad pod umelú trávu, úprava pláne s odvodnením do retenčnej 
nádoby.  

       Podložie pod asfaltovým povrchom tvorí ílovitá pôda. 
 

ČASŤ B : 
 

1) Projektová dokumentácia v podrobnostiach pre ohlásenie stavebných úprav  
2) Osvetlenie ihriska - naceniť  ako samostatnú položku – pre obe ihriska 
3) Realizácia spodnej stavby – podklad pod EPDM, úprava pláne s odvodnením do retenčnej nádoby.  

 Podložie pod asfaltovým povrchom tvorí ílovitá pôda. 
4) Dodávka a montáž basketbalového ihriska o rozmeroch 33m x 18m s EPDM gumový granulát liaty 

pre basketbal, vybavenie 2 x jednostĺpové a 1 x dvojstĺpové konštrukcie,  2xdoska 90x120 cm     
a 2 x doska 105x180cm v prevedení epoxid 

 
 
5) Možnosť predloženia variantných riešení:      nie 
 
6) Miesto dodania: 
    Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
 
7) Predpokladaná hodnota zákazky:   
 
ČASŤ A :  60 000,- Eur bez DPH 
ČASŤ B :  60 000,- Eur bez DPH 
 
8) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky:   
- odovzdanie projektovej dokumentácie – do 20 kalendárnych dní od podpísania zmluvy 
- realizácia stavby – do 60 dní po odsúhlasení ohlásenia stavebných úprav stavebným úradom 
 
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) Vizualizáciu riešenia. 

 

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 cenovú kalkuláciu odporúčame, 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. 
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d) Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v štruktúre ako je uvedené v prílohe č.1. 
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.  

c) Zhotovené dielo sa stáva majetkom verejného obstarávateľa dňom prevzatia a vyhotovenia 
preberacieho protokolu. 

 
12) Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 9.3.2021 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 multifunkčného / basketbalového 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  10.3.2021 o 15.30 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, 25.2.2021          
                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 
                starosta 
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Prílohy k Výzve : 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Mapové podklady 
Príloha č. 3: Ilustračné foto 


