Spis č.: MK/A/2022/13970

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 č. 2/2022.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Košice
IČO:
00691135
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček
Sídlo:
Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na
elektronickú komunikáciu – JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS
Popradská – Moldavská“
SO - NN - prípojka NN a SO – OEZ – odberné elektrické zariadenie
Zákazka (Zmluva o dielo – viď prílohy), je na uskutočnenie stavebných prác.

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Realizácia stavebných prác v rozsahu stavebného objektu: SO - NN - prípojka NN a SO –
OEZ – odberné elektrické zariadenie v rámci vyššie uvedenej stavby. Jedná sa o výstavbu
novej NN elektrickej prípojky z verejného distribučného rozvodu, pre cestnú svetelnú
signalizáciu, v rozsahu: od napájacej skrine RIS5 po radič R-CSS1 a výmenu
prepojovacieho kábla medzi radičmi R-CSS1 a R-CSS2 a to v trase pôvodného
poškodeného kábla.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej
realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným
inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky
definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
(uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia,
patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje
predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s
porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto
prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi
potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia
plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane
výkazu výmer.
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4.

CPV Kódy: 45000000 - 7 Stavebné práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 21 456,08 €
6. Základné zmluvné podmienky:
Miesto uskutočnenia stavebných prác: ul. Petzwalova a ul. Popradská, Košice – viď
projektovú dokumentáciu.
- Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: do 4 mesiacov odo dňa začatia prác.
- Splatnosť faktúr: 30 dní.
-

Zmluvné podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo - návrh.

7. Lehota na predkladanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov):
do 23.09.2022 do 08.00 hod.
8. Stanovenie ceny
- Do ceny je potrebné zapracovať všetky náklady vyplývajúce zo zmluvy, projektovej
dokumentácie a výkazu výmer. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je
potrebné cenu uvádzať bez DPH, hodnotu DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
9. Predkladanie dokladov a ponuky:
Ponuku je potrebné predložiť v príslušnom elektronickom systéme na komunikáciu vo
verejnom obstarávaní. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané
po termíne na predkladanie ponúk, v inom jazyku okrem českého jazyka, alebo inak,
nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak uchádzač nepredloží
doklad na požadovanú podmienku účasti alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované, ak v iných bodoch nie je
uvedené iné.
Ponuku uchádzač zašle spolu so skenovanými dokladmi, ak sú požadované. Ponuka
musí byť predložená na celý predmet zákazky. K ponuke je potrebné priložiť aj
ocenený výkaz výmer.
10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné:
Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce.
b) Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
c) Uchádzač musí preukázať, že má zabezpečenú aspoň jednu osobu, ktorá je
oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho.
d) Uchádzač musí preukázať, že má zabezpečenú aspoň jednu osobu, ktorá je
odborne spôsobilá v elektrotechnike.
e) U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona.
f) Uchádzač musí preukázať, že na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sú
predmetom zákazky, má k dispozícii potrebné strojové, prevádzkové alebo
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technické vybavenie a to minimálne: súpravu na riadené pretláčanie s priemerom
do 110 mm.
Preukazovanie vlastníckeho vzťahu k strojnému a technickému vybaveniu sa
nepožaduje, vyplneným formulárom (príloha č.4) uchádzač potvrdzuje, že bude
mať v čase realizácie stavby k dispozícii (spôsob zabezpečenia je na uchádzačovi)
minimálne vyššie uvedené stroje a zariadenia, pre uskutočnenie požadovaných
prác.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:
a) Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.
- Uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie; ak
uchádzač doklad nepredloží a nie je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov, verejný obstarávateľ môže overiť jeho oprávnenie v Registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ak je zapísaný v
danom registri; ak by vyhľadávanie v príslušnom registri nebolo možné, v
takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu.
b) Podpísané čestné vyhlásenie - viď prílohy.
- Uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
c) Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z.z.
v znení zákona č. 236/2000 Z.z. na činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním
inžinierske stavby-potrubné, energetické a iné líniové stavby.
d) Platný doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na činnosť elektrotechnika
na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009
Z.z. na elektrické zariadenia, bleskozvody.
e) Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia
uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
f) Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, v ktorých
uchádzač uvedie: názov/typ/popis strojového, prevádzkového alebo technického
vybavenia, použitie (účel) a počet kusov.
Údaje budú potvrdené uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača – viď prílohy:
Formulár pre údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení.
11. Kritériom na hodnotenie ponúk je: Cena.
Cena sa bude hodnotiť s DPH, ak je uchádzač platcom DPH. Ak uchádzač platcom DPH
nie je, potom sa hodnotí cena celkom, teda bez DPH.
Spôsob hodnotenia kritérií je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najnižšiu
prijateľnú celkovú cenu za celý predmet zákazky. Poradie uchádzačov sa určí zostupným
spôsobom.
12. Prijatie ponuky:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy, ktorá musí byť v súlade
s výzvou a s jeho ponukou. Ak zmluva úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou
alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve
uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač nepredloží zmluvu
v stanovenom termíne alebo neodstráni nedostatky v stanovenom termíne, bude to
považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie
zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.
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13. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o
predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác,
prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba skenované
kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu a nedokázal si tieto
doklady sám dohľadať.
14. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavby, ktoré bude
predmetom stavebných úprav. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Miesto realizácie stavby je verejne prístupné, preto si každý uchádzač môže urobiť
obhliadku sám.

Mgr. Marcel Čop, v.r.
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Čestné vyhlásenie - vzor
Zmluva o dielo - návrh
Projektová dokumentácia vrátane výkazu - výmer
Formulár pre údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení vzor
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