
Výzva na  predloženie cenovej ponuky   

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Sídlo:  Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

IČO:  00691089 

Zastúpený: Mgr. Ladislav Lӧrinc, starosta MČ 

 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Šalatová 

Telefónne číslo: 0910637838 

e-mail:   monika.salatova@mckvp.sk 

 

2. Názov zákazky:  

Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – I. etapa 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45000000-7 stavebné práce 

45223300-9 stavebné práce na stavbe parkovísk 

45432112-2 kladenie dlažby 

45232451-8 odvodňovacie práce 

  

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia stavebného diela podľa projektovej dokumentácie s názvom 

„Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – I. etapa“, vypracovanej projektantom Ing. Pavlom 

Titlom. Rozšírenie parkoviska na Janigovej ulici spočíva v úpravách parkoviska a výstavbe 

nových státí za účelom zvýšenia parkovacej kapacity na predmetnej ulici. Rozšírenie 

existujúceho parkoviska sa bude realizovať čiastočne na úkor zelene a na existujúcich 

spevnených plochách. Predmetné úpravy sa týkajú zmeny organizácie dopravy, zmeny systému 

parkovania na existujúcich státiach a výstavby nových státí, čiastočného záberu zelene, 

dobudovania zámkovej dlažby, osadenia obrubníkov a osádzania zatrávňovacích dlaždíc na 

mieste novo vzniknutých parkovacích miest, presunu oplotenia areálu školy a jeho brán. 

Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. 

 

Obhliadka 

Obhliadka predmetu zákazky do termínu predkladania ponúk – kontaktná osoba Ing. Monika 

Šalátová, telefón 0910637838. 

 

4 Spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách a v Návrhu na 

plnenie kritérií uchádzač uvedie:   

- cenu celkom v EUR bez DPH 

- sadzbu DPH 

- cenu celkom v EUR s DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom  EUR. 

Cenová ponuka musí byť komplexná a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s 

plnením predmetu zákazky. 

 

 



5. Predpokladaná hodnota zákazky: 108 677,92 eur bez DPH  

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  NIE  

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

8. Miesto dodania: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Janigova ulica  

 

9. Trvanie zmluvy:   

Začiatok realizácie predmetu zákazky : 07/2022 

Ukončenie realizácie predmetu zákazky: najneskôr do 30.09.2022  

 

10. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2022 

 

11. lehota na predkladanie ponúk: do 22.6.2022 do 12.00 hod.  

 

Ponuky sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy EVO 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html , na ponuky predložené iným spôsobom sa 

nebude prihliadať.    

Doklady a dokumenty u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom 

dokumente a následne naskenované, uložené do súboru .pdf a takto vložené do systému EVO. 

Verejný obstarávateľ nevyžaduje elektronický podpis týchto dokladov a dokumentov.   

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov 

Osobné postavenie: 

Uchádzač musí splniť podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) 

a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie:  

- dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu alebo dodávať 

tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – overuje verejný obstarávateľ z dostupných 

zdrojov   

- čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 5)  

Technická spôsobilosť 

Uchádzač podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  predloží:  

- doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou na pozemné 

stavby. 

 

13. Obsah ponuky 

- Cenová ponuka formou vyplnenej tabuľky - príloha č. 2  

- Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 3 

- Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f) – príloha č. 4   

- Doklad o odbornej spôsobilosti na pozemné stavby - stavbyvedúci  

- Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo - príloha č. 5  

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH.  

 

15. Elektronická aukcia: NIE 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html


16. Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. 

 

17. Typ zmluvy: zmluva o dielo 

 

18. Doplňujúce informácie 

1) Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, 

ak budú neregulárne, alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. 

3) Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak: 

a) nebola predložená žiadna ponuka 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy 

4) Návody na používanie systému EVO  

     https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa: 08.06.2022 

   

   

       

                     Mgr. Ladislav Lӧrinc  

                      starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy :  

1. Projektová dokumentácia 

2. Cenová tabuľka (krycí list rozpočtu, výkaz výmer) 

3. Návrh na plnenie kritérií 

4. Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f)  

5. Návrh zmluvy o dielo 

 

 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

