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Vec 

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou 

 

Mestská časť Košice-Staré Mesto, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva na predloženie 

ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní: 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Mestská časť Košice-Staré Mesto  

      Sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice  

       IČO: 00690937 

       DIČ: 2020928294  

       Štatutárny orgán: Ing. Igor Petrovčik - starosta  

       Kontaktná osoba: Mgr. Oliver Kovács, oliver.kovacs@kosice-city.sk 

 

2.  Predmet zákazky  

Predmetom zákazky je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie revitalizácie 

parku na ulici Branisková-Tatranská-Čsl. armády v lokalite Mestskej časti Košice–

Staré Mesto. 

 

      CPV kód: 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy 

 

4. Typ zákazky  

Zákazka s nízkou hodnotou. 

 

5. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 
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vystaví objednávku uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií 

vyhodnotenia, ktoré sú stanovené v bode č. 9 tejto výzvy. Dodanie predmetu zákazky sa 

uskutoční najneskôr do 30. 11. 2021. 

 

6. Podmienky účasti 

 • Osobné postavenie   

▪ uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní,  

▪ verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli 

oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre 

verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie,  

▪ verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.   

• Finančné postavenie  

▪ - neuplatňuje sa.  

      • Technická a odborná spôsobilosť  

▪ - neuplatňuje sa. 

 

Požiadavky sú stanovené v súlade s platnou legislatívou 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky je 6.660,- € bez DPH. 

 

8. Obhliadka predmetu zákazky  

Obhliadka predmetu zákazky je povinná vzhľadom na jeho charakter.  

Kontaktnou osobou verejného obstarávateľa vo veci predmetu zákazky je Mgr. Oliver 

Kovács, oliver.kovacs@kosice-city.sk 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk  

Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria najnižšej 

ceny. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky musí 

byť uvedená v eurách. 

 

10. Miesto, lehota a spôsob predloženia ponuky  

● Ponuku je potrebné doručiť elektronicky: oliver.kovacs@kosice-city.sk alebo 

poštou na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 9, 040 34 Košice na Odd. matriky, evidencie obyvateľstva 

a prvého kontaktu do podateľne.  

Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť elektronickým zaslaním  alebo v   

uzatvorenej obálke s označením cenová ponuka „REVITALIZÁCIA-PARKU 

NA ULICI BRANISKOVÁ-TATRANSKÁ-ČSL. ARMÁDY - REALIZAČNÁ PD“ - 
neotvárať.  

● Lehota na predkladanie ponúk je do: 19. 10. 2021 do 12.00 hod., pričom 

rozhodujúci je čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  
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● Ponuky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. 

 

11. Obsah ponuky  

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:  

a) Cenová ponuka a návrh na plnenie 

Uchádzač predloží cenovú ponuku za predmet zákazky v zmysle opisu, a to: 

Cena bez DPH 

DPH 

Cena spolu 

 

Jednotlivé položky zaokrúhliť matematicky maximálne na 2 desatinné miesta.  

 

12. Doplňujúce informácie k predmetu zákazky  

● Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti 

rozhodnutiu MČ nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predložené ponuky 

budú konfrontované s porovnávacou cenou MČ vychádzajúcou z jeho 

vnútorných kalkulácií. Prekročenie finančného limitu porovnávacej ceny MČ je 

dôvodom na vylúčenie uchádzača z  účasti vo verejnom obstarávaní. 

● Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku na základe 

tejto výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou, a to v 

prípade ak uchádzač predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky, avšak táto 

cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky.  

● Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné 

vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako 

najlepšia, vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý bol vyhodnotený ako druhý v 

poradí.  

● Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

● Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s 

výsledkom vo vzťahu k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej 

správy na ich e-mailové adresy. 

 
  

                                                                                             

v.r. 

  Ing. Igor Petrovčik 

                                                                                                                       starosta  

 

Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky 
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