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     VÝZVA 

 

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a  Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní  

v podmienkach MČ Košice - Krásna. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa   

Názov: Mestská časť Košice – Krásna 

IČO: 00691020 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Tomko, starosta 

Sídlo: Opátska 18, 04018 Košice 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Patrik Ivanišin 

Telefón: 0910 119 344 

e-mail: prednosta@kosicekrasna.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Oprava – rekonštrukcia chodníka na ulici Adamova 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: Zákazku detailne popisuje vypracovaná projektová 

dokumentácia vrátane technickej správy, ktorá je prílohou výzvy.  

Upozornenie : Verejný obstarávateľ požaduje nahradiť položky : 

Por.číslo 26 : Žľabovka betónová 650x330x170 mm : 331 ks 

Por.číslo 27 : Betónová prídlažba 500x500x100 mm : 219 ks 

Položkou s por.číslom 26 A : 

Betónový žľab : 500x600x150 mm : 219 ks, od dodávateľa : 

PREFABETÓN-DIVIAKY, kontaktná osoba Ján Krško 

1.mája 33, 03901 Turčianske Teplice 

tel : 043 492 00 30 mob : 0903 511 869 - 0903 280 643 email : info@prefabeton.sk 

web : www.prefabeton.sk 

V čase vypísania výzvy je materiál skladom. 

 

4. Základné zmluvné podmienky: 

Miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác : 

Mestská časť Košice Krásna 

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky do 15.6.2021. 

Splatnosť faktúr: 21 dní po doručení faktúry 
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https://www.prefabeton.sk/


2 
 

5. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do: 13.4.2021 do 8.00 hod. 

Obhliadka možná po predchádzajúcej dohode s verejným obstarávateľom v pracovných 

dňoch v čase od 7.30 hod do 15.00 hod. 

6. Stanovenie ceny 

Do ceny je potrebné započítať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovarov/ 

uskutočnenia stavebných prác/ poskytnutia služieb.  

Cenu uvádzať v €. V ponuke je potrebné uvádzať sumu bez DPH, sadzbu a výšku DPH 

a cenu s DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje doručiť položkovitý rozpočet – výkaz výmer. 

 

7. Predkladanie dokladov a ponuky: Uchádzač doručí ponuku prostredníctvom 

doporučenej poštovej zásielky, alebo osobne do podateľne na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1. Výzvy, alebo emailom na adresu 

prednosta@kosicekrasna.sk  

Ponuka bude v uzavretej obálke s označením: SÚŤAŽ – „NEOTVÁRAŤ“ Heslo: 

CHODNÍK ADAMOVA 

Na obálke uvedie svoje identifikačné údaje. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky doručené po 

termíne na predkladanie ponúk, v inom jazyku, na inú adresu alebo inak nebudú brané 

do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak všetky doklady ponuky nebudú 

predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať 

podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, 

takéto ponuky rovnako nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  

Ponuka musí byť predložená za celý predmet zákazky.  

Lehota viazanosti ponúk je do: 30.6.2021.  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/ uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. ú., kontaktná osoba) s 

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 3 

(vyplniť) 

c. Doklad o splnení požiadavky na predmet  

d. Doklad o splnení podmienky účasti 

 

8. Podmienky účasti a doklady 

 

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovaný tovar/ uskutočňované stavebné 

práce/ poskytovať službu – oprávnenie, ktorým to preukáže (výpis z Obchodného 

alebo Živnostenského registra alebo obdobný doklad) 

Doklad preukazovať nemusí, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov 

vedenom Úradom pre verejné obstarávanie alebo je zapísaný v Registri právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci – toto uvedie v texte 

2. Položkovitý rozpočet – výkaz výmer s položkou 26A 
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9.  Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Cena 100 % 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní podmienky účasti a požiadavky na predmet 

zákazky a zároveň bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 

 

10. Prijatie ponuky 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť totožná 

s výzvou a s jeho ponukou 

11. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak  

a) žiaden z uchádzačov nesplní podmienky účasti 

b) nedostal ani jednu ponuku 

c)  ani jedna predložená ponuka nezodpovedá požiadavkám na predmet zákazky. 

 

Ing. Peter Tomko v.r. 

Starosta 
Prílohy: 1.Projektová dokumentácia  

2.Ponuka uchádzača – formulár 

3.Výkaz výmer 

 


