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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: Rekonštrukcia verejného osvetlenia Krásna  

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

a) Zákazku detailne popisuje vypracovaný audit verejného osvetlenia a ostatné prílohy 

k výzve. Verejný obstarávateľ z dôvodu rozsahu a predpokladanej finančnej 

náročnosti plánuje v priebehu rokov 2021 až 2022 s realizáciou v rozsahu RVO2, 

RVO3, RVO4, RVO5, RVO6. Vypracovaný audit obsahuje textácie navrhujeme 

a pod., je po potrebné s nimi uvažovať ako požadujeme. 

b) Naviac požaduje verejný obstarávateľ preloženie stĺpa VO označeného 

v dokumentácii pod číslom 727 o cca 2m bližšie k stĺpu číslo 728 - na hranicu 

pozemkov 8503/1 a 1693/883.  

V prvej fáze ( III. – IV. štvrťrok 2021 ) počítame s realizáciou v rozsahu RVO6 

z písmena a) a celej časti pod písmenom b). 

Ostatné uvádzané časti budú zadávané čiastkovými objednávkami podľa 

požiadaviek odberateľa a so zreteľom na rozpočet mestskej časti ( predpoklad IV. 

štvrťrok 2021 až IV. štvrťrok 2022).  

4. Základné zmluvné podmienky: 

Miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác : 

Mestská časť Košice Krásna 

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky – RVO6 do 

30.12.2021. 

Splatnosť faktúr : dodávateľ uvedie svoj návrh, obstarávateľ preferuje do 60 dní po 

doručení faktúry  
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5. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do: 02.8.2021 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 

v zmysle priloženej prílohy osobitne za RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6 a osobitne 

za časť pod písmenom b) 

 

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: RVO KRÁSNA  

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: 30.11.2021.  

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  

 

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 osobitne v zmysle bodu 6 doručiť aj vo formáte 

xls ( v prípade emailovej ponuky ), alebo USB kľúči, resp. CD. 

3. Certifikáty zavedenia systému manažérstva ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001,  
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ISO EN 50001 - predložiť 

4. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný 

mimo územia SR :  

- pre vedenie stavby v rozsahu min. 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude 

priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. 

osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov odborné zameranie: inžinierske stavby, splnomocňujúce na 

vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o 

odbornej 

kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na 

účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia 

SR.  

- pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009  

v rozsahu min. 1 elektrotechnik, ktorý je držiteľom dokladu oprávňujúceho ho na 

túto činnosť a zároveň tiež predloží doklad, že táto osoba má osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1,  

- pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 

v rozsahu: min. 1 revízny technik vyhradeného zariadenia elektrického - 

dokladom oprávňujúcim na túto činnosť. 

Uvedené podmienky majú význam z hľadiska riadneho a kvalitného plnenia 

predmetu zákazky, sú nevyhnutné a primerané vo vzťahu k bezproblémovej 

realizácii zákazky. 

- Materiál špecifikovaný v prílohách ( najmä svietidlá, stĺpy, výzbroj rozvádzačov 

atď ) musia spĺňať definované parametre, môžu však byť dodané alternatívnym 

výrobcom s príslušným popisom a špecifikáciou. Nevyhnutnou súčasťou 

špecifikácie svietidiel je svetlotechnický výpočet. Obstarávateľ chápe, že iný 

výrobca môže mať iné parametre svietidiel. Tie sa však nesmú rádovo odlišovať 

od definovaných. 

- K jednotlivým materiálom predloží uchádzač certifikáty, resp. preukázanie 

o zhode. 

- Uchádzač musí uviesť predpokladanú dĺžku trvania rekonštrukcie osobitne za 

RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6. 

- Uchádzač musí uviesť dobu začiatku realizácie diela od podpisu zmluvy, resp. 

objednávky po začiatok realizácie. 

- Obstarávateľ zabezpečí vyjadrenia o existencii sietí, samotné vytýčenia si 

zabezpečuje dodávateľ sám. 

- Všetky potrebné povolenia k realizácii stavby si víťazný uchádzač zabezpečuje 

sám a na vlastné náklady, obstarávateľ mu poskytne súčinnosť. 

- Uviesť minimálne tri referencie za posledné 3 roky ( od 1.7.2018 ) , ktoré musia 

obsahovať objednávateľa, názov zákazky, hodnotu uzavretej zmluvy v EUR bez 

DPH, skutočnú fakturáciu v EUR bez DPH. 

- Víťazný uchádzač v prípade požiadavky obstarávateľa umožní do realizovaných 

výkopov umiestniť rozvod verejného rozhlasu 
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- 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. 

 

9. Prijatie ponuky 

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

s výzvou a s jeho ponukou 

10. 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. 

 

 

dňa 21.7.2021 

 

Ing. Peter Tomko v.r. 

Starosta 
 

 

 

Prílohy: Audit VO 

Predmet zákazky RVO 2-6 

Kosice Krasna Požadovaný stav P2-1 RVO5,6 

Kosice Krasna Požadovaný stav stav P2-2 RVO 2,3,4 

Výkaz výmer RVO 2-6 


