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) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
IČO: 00691089
Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Jaromil Čop
Telefónne číslo: 055/7890620
e-mail: jaromil.cop@mckvp.sk
2) Predmet zákazky:
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233140-2 Práce na ceste
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233142-6 Práce na oprave ciest
45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
3) Opis predmetu zákazky:
Údržba a oprava miestnych komunikácií na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zahŕňa
činnosti podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa: opravu vozoviek, chodníkov,
schodov, parkovísk, výtlkov, výmoľov, trhlín, opravu a osadenie obrubníkov, opravu rigolov,
búranie obrubníkov a spevnených plôch na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách, výstavbu a opravu dažďových vpustí, šácht napojených i nenapojených na
verejnú kanalizáciu.
Požadujeme práce na havarijnom stave realizovať operatívne podľa potreby ( maximálne do 3
kalendárnych dní). Ostatné práce požadujeme realizovať podľa dohody, najneskôr však do 7
pracovných dní odo dňa zadania požiadavky.
Súčasťou vykonávania týchto prác je i dodávka súvisiacich služieb ako je doprava, odvoz
a likvidácia odpadu.
Rozsah predmetu zákazky :
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1
Predpokladané množstvá (ks, m, m2, m3, t) uvedené v prílohe č.1 – výkaz výmer nie sú pre
verejného obstarávateľa záväzné. Práce a ich rozsah budú vykonávané podľa požiadavky
obstarávateľa a fakturovať sa bude podľa skutočne vykonaných prác.
4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE

5) Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
6) Podmienky účasti:
Obsah ponuky:
Technická a odborná spôsobilosť:
Minimálne požiadavky:
1. Zapísaný predmet činnosti súvisiaci s predmetom zákazky.
2. Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby.
3. Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác.
Uchádzač musí preukázať, že disponuje strojovým a technickým vybavením potrebným
pre plnenie zmluvy ( nákladné motorové vozidlá, valec, finišer, vibračná doska, rezačka,
zariadenie na výrobu asfaltových obaľovaných zmesí.)
4. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
5. Cenová ponuka
6. Podpísaný návrh zmluvy o dielo
7) Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
- Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude uvedená
v eurách.
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov
Cenu predmetu zákazky uchádzač predloží v štruktúre podľa prílohy č. 1
- Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním.
- Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná jednotková cena v EUR
s DPH navrhovaná celková cena v EUR s DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke..
7) Trvanie zmluvy : do 31.12.2021
8) Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 19.3.2021 do 11.00 hod
Miesto na predkladanie ponúk: ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo),
- označenie heslom: ,,Údržba komunikácií“.

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.
Ďalšie informácie:
S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému
obstarávateľovi najlepšiu ponuku vzhľadom na hodnotiace kritériá, verejný obstarávateľ
uzatvorí zmluvu.
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú
neregulérne, alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného
obstarávateľa. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa
uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky
vyhlásené.
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 uzatvorenie zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku.
Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne.

V Košiciach, 8.3.2021

Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

