Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na poskytnutie služby s názvom

„ Oprava elektroinštalácie“
– vypracovanie projektovej dokumentácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0404447001/5600
Kontaktná osoba : Ing. Gabriela Verebová,
Telefón :
055/7208034
e-mail :
gabriela.verebova@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (služby):
Oprava elektroinštalácie – vypracovanie projektovej dokumentácie.
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu elektroinštalácie
v stravovacom zariadení Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice (ďalej len „PD“).
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať PD novej elektroinštalácie v celej budove so zohľadnením
napojenia nového technologického zariadenia podľa priloženej schémy.
Verejný obstarávateľ požaduje v PD svetelnú a zásuvkovú elektroinštaláciu.
Zároveň žiadame riešiť aj výmenu FEAL podhľadov za kazetový strop v jedálni, vo vstupnej hale
a v salóniku.
PD vrátane detailov realizácie požadujeme vyhotoviť v štyroch vyhotoveniach a 1x v elektronickej
forme na CD nosiči. Súčasťou PD bude okrem súhrnného rozpočtu aj výkaz výmer.
Projektová dokumentácia musí obsahovať:
- technickú správu,
- súhrnný rozpočet, výkaz výmer, (rozdelený na časti zvlášť pre kuchyňu a zvlášť pre ostatnú
časť budovy).
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade s príslušnými STN a všeobecno - technickými
požiadavkami.
Spracovateľ PD rovnako ako každý člen projektového tímu, musí mať príslušné oprávnenie pre
projektovú činnosť pre požadovaný predmet obstarávania.
3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastnými finančnými prostriedkami. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje.
4. Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) vyhlásenie uchádzača že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto
verejnej súťaži, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia )

b) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia )
c) doklad o oprávnení poskytovať službu,
d) ponuka podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia ), Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení
alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
5. Termín plnenia predmetu zákazky: do 18.09.2017
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 100 € bez DPH
7. Lehota viazanosti ponúk : do 31.08.2017
8. Spôsob určenia ceny:
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane
DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky
náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania.
9. Obhliadka miesta projektovaného diela:
Záujemcom sa odporúča vykonať fyzickú obhliadku miesta, aby si sami overili a získali informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta znáša v plnom
rozsahu záujemca.
Obhliadka miesta bude vykonaná v termíne po vzájomnej dohode.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta si dohodnú obhliadku s Ing.
Verebovou na tel. č. 720 8034, 7208041.
10. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená
údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ),
- označenie „ zákazka podľa § 117 – neotvárať“
- heslo „PD elektroinštalácie“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom do 24.08.2017 do 12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa :
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky – projektová dokumentácia
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 4
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku.

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania (predpokladaná hodnota zákazky) a zároveň právo
zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
g) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.
Košice, 16.08.2017
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Prílohy: - schéma dispozície technologického zariadenia
- zoznam technologického zariadenia
- siete (voda, odpad, zapojenie)

Elektrické a plynové rozvody
E11

Elektr.prívod 400V /5x6mm/, ukončený vypínačom v dosahu obsluhy, 32A istenie

E1

Elektr.prívod 400V /5x4mm/, ukončený vypínačom v dosahu obsluhy

E2

Elektr.prívod 230V /3x2,5mm/, ukončený dvojzásuvkou, 1,2m od podlahy

E3

Elektr.prívod 230V /3x2,5mm/, ukončený dvojzásuvkou, max. 0,5m od podlahy

E4

Elektr.prívod 230V /3x2,5mm/, bez ukončenia, 3,5m vodič

E5

Elektr.prívod 230V /3x2,5mm/, bez ukončenia, 2m vodič, 2m od podlahy- na digestor

E22

Elektr.prívod 230V /3x2,5mm/, ukončený dvojzásuvkou, 1,2m od podlahy, 16A istenie

G

Prívod plynu / 3/4" alebo 1/2" /, ukončený ventilom max. 100mm od podlahy

Z

Zemnenie

I

Zvlášť okruh - Istenie 24A a viac, /konvektomaty/

VODA A ODPAD
W1

Prívod studenej a teplej vody, ukončený 3/8" ventilom, - 600mm od podlahy

W2

Prívod studenej vody, ukončený 3/8" ventilom, - 300mm od podlahy

W3

Prívod studenej vody, ukončený 3/8" ventilom, - do 100mm od podlahy

W4

Prívod studenej a teplej vody, ukončený 3/8" ventilom, - do 100mm od podlahy

W5

Prívod studenej vody, ukončený 1/2" ventilom, - do 100mm od podlahy

D1

Odpad pre drezy a konvektomaty, - 400mm od podlahy, priemer R-50mm

D2

Odpad pre umývačky a výrobníky ľadu, - do 50mm od podlahy, priemer R-50mm

D3

Odpad do výšky 150mm od podlahy, priemer R-60mm
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