
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. Juraj Hankovský 

Telefónne číslo: 055/7890626 

e-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk 

 

2. Predmet obstarávania 

Rekonštrukcia objektu Džemo so súpisným číslom 3110 na parcele číslo 3564 v Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

45000000 - 7 Stavebné práce 

45210000 - 2 Stavebné práce na stavbe budov  

45321000 - 3 Tepelnoizolačné práce 

45261210 - 9 Pokrývačské práce 

  

 

3. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) 

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou objektu „Džemo“ v zmysle 

vyhotovenej projektovej dokumentácie (PD) vypracovanej Architektonickým štúdiom “arz” – 

Ing. arch. Štefanom Zahatňanským, autorizovaným architektom /reg. č. 0091 AA/, so sídlom 

v Košiciach. 

Objekt, ktorý bol postavený v osemdesiatych rokoch minulého storočia a tisícročia s pôvodnou 

funkciou „požičovňa športových potrieb“ so súpisným číslo 3110 na parcele číslo 3564 

sa zmenou dispozície a rekonštrukcie zmení na komunitnú kaviareň pre občanov mestskej časti 

a jej návštevníkov.  

Rekonštrukcia objektu spočíva vo vybúraní všetkých vnútorných priečok a vnútorných 

rozvodov, postavením nových sadrokartónových priečok podľa nového dispozičného riešenia 

pre komunitnú kaviareň  a zväčšení okenných otvorov na západnej a východnej strane. Vo 

vnútri objektu sa odstránia súčasné vrstvy podláh a pôvodné omietky na zvislých 

a vodorovných konštrukciách a nahradia sa keramickou dlažbou a novou omietkou na 

vodorovných a zvislých konštrukciách. Strešný plášť bude vymenený vrátane klampiarskych 

konštrukcií. Fasáda objektu bude izolovaná kontaktným zatepľovacím systémom so 

silikónovou ryhovanou omietkou. Pôvodná terasa aj so zastrešením bude odstránená, pôvodná 

dlažba bude nahradená červeným asfaltovým povrchom. Súčasťou rekonštrukcie objektu je 

rekonštrukcia prípojky vody a splaškovej kanalizácie, rekonštrukcia prípojky NN, výmena RIS 

a úprava spevnených plôch okolo rekonštruovaného objektu.  
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Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoria prílohy: 

- Výkaz výmer – Príloha č. 2 

- PD pre daný objekt s technickými správami – Príloha č. 3  

Predpokladané množstvá sú uvedené v Prílohe č.2 - výkaz výmer projektovej dokumentácie pre 

celú rekonštrukciu uvedeného objektu. Obstarávateľ nezodpovedá za rozdiely medzi PD 

a rozpočtom stavby, ktoré neboli poukázané budúcim zhotoviteľom stavby pred ukončením 

verejného obstarávania, a ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela, o ktorých budúci zhotoviteľ 

stavby s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti 

vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej 

dokumentácie, ktorá mu bola prístupná pred vyhotovením jeho ponuky. 

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:  

Podmienky účasti – osobné postavenie 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 

ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 

člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 

ktorú má zabezpečiť. 

 

Podmienky účasti  - technická a odborná spôsobilosť 

Minimálne požiadavky: 

1. Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby. 

2. 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. 

3. Referencie  

 

7. Obsah ponuky:  

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať : 

o Identifikačné údaje uchádzača – podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve 

o Vyplnený výkaz výmer – podľa Prílohy č. 2 k tejto výzve 

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

obstarávaní 

o Neoverená kópia oprávnenia dodávať tovar, poskytovať službu, resp. 

uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a na ktoré sa predkladá 

cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady. 

o Doklady preukazujúce splnenie Podmienok účasti - technická a odborná 

spôsobilosť podľa bodu  6. tejto výzvy. 

 



8. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

b) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky bude uvedená v eurách. 

c) Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením. 

d) Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie cenu v eur bez DPH totožnú s cenou 

v eur s DPH. 

e) Uchádzač je povinný oceniť každú položku uvedenú vo Výkaze výmer sumou vyššou 

ako 0-vou hodnotou  

 

9. Trvanie zmluvy : do 31.12.2021 

 

10. Lehota a miesto predkladania ponúk:   07.05.2021 do 12.00 hod. 
 

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

„Rekonštrukcia objektu Džemo“ je potrebné doručiť na adresu: 

 

Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP č.1 

040 23 Košice 

 

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 cenovú ponuku, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu 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. 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. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 

 

 

V Košiciach, 21.04.2021 

                                                                                 

                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 

                                                                                                                 starosta 


