Výzva na predkladanie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky – poskytnutie služby

„Prestrešenie ľadovej plochy – vypracovanie projektovej dokumentácie“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Sídlo :
Krajina:
IČO :
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
Slovenská republika
00691046
2021186882
JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
0404447001/5600
Ing. Eva Horáková
055/7208047,
eva.horakova@kosicejuh.sk

Viliam Rác
055/6420745
viliam.rac@kosicejuh.sk

2. Predmet zákazky
„ Prestrešenie ľadovej plochy v T-SYSTEMS Športovo zábavný areál, Alejová 2, Košice
– vypracovanie projektovej dokumentácie“
Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
na prestrešenie plochy vymedzenej mantinelmi s riešením osvetlenia plochy so zabudovaním
osvetľovacích telies
do konštrukcie prestrešenia, odvedením dažďových vôd v TSystems Športovo zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach.
Špecifikácia existujúcej ľadovej plochy:
- betónová plocha o rozmeroch 40 x 20 (m) je vymedzená mantinelmi, ktorá je
využívaná v letných mesiacoch na rôzne druhy kolektívnych hier,
- v ploche sú zabudované rúrky na chladenie ľadovej plochy,
- prestrešenie plochy riešiť ľahkou konštrukciou bez uzatvorenia bočných stien,
- zakladanie konštrukcie riešiť mimo existujúcej plochy,
- odvedenie dažďovej vody prispôsobiť sklonu strechy tak, aby nebol obmedzený pohyb
návštevníkov a divákov pri spevnenej ploche, kde sú umiestnené striedačky, stoly a
skrinky,
- sklon strechy riešiť tak, aby sa zamedzilo slnečnému svitu a tým bola dodržaná kvalita
ľadu (juhozápadná časť), umožniť komfortné využívanie ihriska počas celého roka,
- v rámci prestrešenia zabudovať do strešnej konštrukcie osvetlenie hracej plochy,
- rozvod elektrickej siete je riešený v rozvodoch existujúceho osvetlenia, nie je potrebné
riešiť samostatnú el. prípojku,
- prestrešenie riešiť tak, aby bolo odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam vetru, dažďu a váhe snehu s použitím materiálov , ktoré zmierňujú hlučnosť spôsobenú
prevádzkou.
Projektovú dokumentáciu vrátane detailov realizácie požadujeme vyhotoviť v šiestich
vyhotoveniach a 1x v elektronickej forme na CD nosiči. Súčasťou PD bude okrem súhrnného

rozpočtu aj výkaz výmer. Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v rozsahu pre
stavebné povolenie vrátane statického posúdenia a pre realizáciu stavby ( maximálna
predpokladaná cena realizácie prestrešenia do 250 tis. € s DPH).
Dielenská dokumentácia bude predmetom dodávky vybraného zhotoviteľa stavby.
Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:
- sprievodnú správu,
- súhrnnú technickú správu,
- statické posúdenie,
- súhrnný rozpočet, výkaz výmer, ktorý bude podkladom pre spracovanie ponuky na
výber zhotoviteľa stavby,
- projekty všetkých dotknutých profesií,
- situačný výkres, rezy, pohľady, vizualizácia,
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami
MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,
- príslušnými STN a všeobecno - technickými požiadavkami na výstavbu.
3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh.
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) identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, telefónne číslo), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
c) 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),
d) doklad o oprávnení poskytovať službu,
e) 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 ),
f) cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho,
kto za uchádzača koná navonok.
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
g) vizualizácia návrhu riešenia a predpokladané náklady na stavebné práce.

5. Termín plnenia predmetu zákazky do 20.12.2019
6. Typ zmluvy
S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí na predmet zákazky zmluvu o dielo.
7. Lehota viazanosti ponúk do 30.11.2019
8. Spôsob určenia ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a podľa tejto výzvy. Spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú
všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace
s predmetom zákazky.
c) Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení:
ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov,
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná cena v EUR bez DPH,
výška DPH v EUR (20 %),
navrhovaná cena v EUR s DPH,
ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie,
že nie je platiteľom DPH.
d) Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia
zmluvnej ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah nevyhnutný na úplné vykonanie
predmetu zákazky podľa špecifikácie uvedenej v tejto výzve.
f) Platnosť cenovej ponuky do 30.11.2019.
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
p. Viliamom Rácom na tel. č. 055/6420745, 0905542038.
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 „Prestrešenie ľadovej plochy“, neotvárať“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 25.11.2019 do 12.00 hod. na adresu verejného
obstarávateľa: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
11. Predpokladaná hodnota zákazky
11 873,75 Eur bez DPH.

12. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
13. Variantné riešenie
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
a) návrh riešenia prestrešenia
b) celková cena s DPH predmetu zákazky

50%
50 %

16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 25.11.2019 o 13,30 hod.
17. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na poskytnutie predmetu
zákazky.
b) Termín realizácie predmetu zákazky je maximálne do 20.12.2019.
c) Projektová dokumentácia
musí byť navrhovaná
podľa platných STN,
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu,
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
d) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
e) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ
je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. zhotoviteľ faktúru podľa
charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo
novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
h) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splneniu záväzku, t.j.
potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
i) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §560 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
j) Zmluva o dielo a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa §5 ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť
Mestskej časti Košice – Juh zverejniť zmluvu o dielo ako aj faktúru vyplývajúcu zo
zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
18. Ďalšie informácie
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) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo
ako člen skupiny za členov skupiny.

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
e) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma
a ostatným oznámi, že neuspeli.

Košice, 18.11.2019

JUDr. Jaroslav Hlinka, v. r.
starosta

