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Výzva na predloženie ponuky 
 

Mestská časť Košice – Krásna  ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky: 

                                       

Výber dodávateľa stavebných prác:  

,,Rekonštrukcia – Areál ZŠ a MŠ sv. Marka Križina, budova MV3“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

názov:     Košice – mestská časť Krásna  

IČO:     00 691 020 

DIČ:   2021186860 

sídlo organizácie:   Opátska 18, 040 18 Košice – mestská časť Krásna  

v zastúpení:  Ing. Peter Tomko – starosta obce     

kontakt:   055/ 299740, prednosta@kosicekrasna.sk   

splnomocnená osoba:      MEDIINVEST Consulting, s.r.o., obstaravanie@mediinvest.sk 

telefón:      0948 222 660  

 

2.    Kód CPV: 

 45000000-7 Stavebné práce 

 

3.    Druh zákazky: 

       Stavebné práce 

           

4.   Miesto dodania predmetu zákazky: 
Košice – mestská časť Krásna, parc. č. C KN. 5046, k.ú. Krásna, obec Košice – Krásna, 

okres Košice IV 

 

5.    Lehota dodania predmetu zákazky:  

 Stavebné práce budú zrealizované od 20.07.2020 do 30.08.2020. 

 

6.  Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je Výber dodávateľa stavebných prác: Rekonštrukcia – Areál ZŠ a MŠ 

sv. Marka Križina, budova MV3 v mestskej časti Košice – Krásna. Budova školy, v ktorej sa 

realizuje vzdelávací proces spolu so stravovacími službami je vo vlastníctve mestskej časti 

Košice – Krásna. Zriaďovateľom základnej školy a materskej školy je Rímskokatolícky 

biskupský úrad v Košiciach, Košická arcidiecéza, arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 

Košice, IČO: 00 179 094. 

Projekt diela rieši kompletný dispozičný návrh kuchyne a zázemia základnej školy v 

katastrálnom území obce Košice - Krásna, k.ú Krásna. Riešený objekt sa nachádza na parcele 

C KN č. 5046. Areál základnej školy pozostáva z niekoľkých pavilónov. Predmetom riešenia 

tejto projektovej dokumentácie je Budova MV3-Jedáleň, kuchyňa ŽS s MŠ. Rozsah úprav 

zahŕňa vybúranie vybraných existujúcich nenosných konštrukcií, otlačenie omietky, 

odstránenie výťahu, vytvorenie novej konštrukcie stropu vo vybranej miestnosti, výmenu 

interiérových okien, dverí a vymurovanie nových nenosných konštrukcií. 
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Všetky technické požiadavky sú uvedené v Prílohe č. 1 Projektová dokumentácia a v prílohe 

č. 2 -Výkaz výmer. 

 
 

6.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení   

§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Bližšie obchodné podmienky sú 

obsiahnuté v Prílohe č. 4 Návrh Zmluvy o dielo. 

 

  7.   Predpokladaná hodnota zákazky:  

        99 897,85 Eur bez DPH   

 

8.   Informácia o financovaní  

Dielo bude financované z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, v prípade      

schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho 

rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 z dotácie poskytnutej Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v prípade poskytnutia 

podpory aj z finančných prostriedkov získaných od Okresného úradu Košice, odbor 

školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice poskytnutého pre Košickú arcidiecézu, arcibiskupský 

úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00 179 094.  

9.  Informácia o zverejnení výzvy 

     Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na: 

https://www.kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/verejne-obstaravanie/verejne-

obstaravanie---zakazky-podla-%C2%A7-117-zvo 

 Súťažné podklady sú zverejnené na adrese:  

 https://drive.google.com/file/d/1p-

QyZnFZxU_jgTVEmL7jSf528PGmBLmN/view?usp=sharing 

 

10.  Obhliadka miesta realizácie zákazky 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta dodania zákazky. 

Obhliadku je možné vykonať v dňoch od 6. – 10.7. 2020, každý deň v čase od 8:00 do 

12:00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s osobou zodpovednou za 

obhliadku. Osoba zodpovedná za obhliadku je: Ing. Patrik Ivanišin, prednosta mestskej 

časti Košice-Krásna, t. č. 0910 119 344. 

 

11. Spôsob predloženia ponuky:  

        Poštou, osobne alebo kuriérom  

  

  12.   Lehota a adresa na predkladanie ponuky:  

 Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr 15.07.2020 vrátane (rozhodujúci je dátum 

doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu)  

 

            Posielanie ponúk: 

https://www.kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie---zakazky-podla-%C2%A7-117-zvo
https://www.kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie---zakazky-podla-%C2%A7-117-zvo
https://drive.google.com/file/d/1p-QyZnFZxU_jgTVEmL7jSf528PGmBLmN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-QyZnFZxU_jgTVEmL7jSf528PGmBLmN/view?usp=sharing
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Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom alebo osobne kontaktnej osobe 

na adrese MEDIINVEST Consulting s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov, 0948 222 

660.  

 

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí 

odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať – cenová 

ponuka, SP Košice – Krásna“ 

 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

13. Otváranie ponúk: 

       Neverejné.  

       16. 07.2020 o 8:30 hod. na adrese MEDIINVEST Consulting s.r.o., Volgogradská 9/B,           

       08001 Prešov, 0948 222 660. 

       

    14.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

     Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií ekonomicky najvýhodnejšej 

ponuky. Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a predložených  

referencií.  

  

  

 1.kritérium: Celková cena v EUR bez DPH max. 12 bodov.  

 2.kritérium: Počet predložených referencií max. 3 body.   

  

 Súčet váhových kritérií max. 15 bodov.  

  

 Pravidlá uplatnenia kritérií:  

  

 1. Kritérium 

 Celková cena je vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH. Maximálny počet bodov za toto 

kritérium sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou cenou v EUR bez DPH. Pri ostatných 

ponukách sa bodové hodnotenie kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej ceny a hodnoty 

celkovej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky vynásobený maximálnym počtom bodov 

pre toto hodnotené kritérium.  

  

   𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 1 =
najnižšia navrhovaná cena 

celková cena vyhodnocovanej ponuky
  x 12  

 

 Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách 

uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 

bez v EUR bez DPH. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude 

vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.  

 

 2. Kritérium.   

 Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke s predloženými referenciami 

spĺňajúcimi požiadavky uvedené v bode 15. písm. C tejto výzvy v počte 3 a viac referencií 

– 3 body. Pri ponuke s predloženými referenciami spĺňajúcimi požiadavky uvedené v bode 

15. písm. C tejto výzvy v počte 2 referencie – 2 body. Pri ponuke s predloženými 
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referenciami spĺňajúcimi požiadavky uvedené v bode 15. písm. C tejto výzvy v počte 1 

referencia – 1 bod. 

     

Pravidlá vyhodnotenia ponúk:  

 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním počtu dosiahnutých bodov – súčtom za všetky 

kritéria. Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne 

platných pravidiel zaokrúhľovania.        

 Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá po bodovom vyhodnotení všetkých kritérií 

dosiahne najvyšší počet bodov. Druhá v poradí bude ponuka, ktorá po vzájomnom 

porovnaní celkového počtu pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové 

hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov bude určené analogicky podľa počtu 

pridelených bodov.   

 V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte 

výsledných bodových hodnôt viacerým uchádzačom, rozhoduje o poradí uchádzačov 

v prospech lepšieho umiestnenia vyšší počet bodov dosiahnutý za kritérium č.1 Celková 

cena v EUR bez DPH.  

  

    15.   Pokyny na zostavenie ponuky:   

      

Požadujeme, aby ponuka obsahovala minimálne nasledovné doklady a údaje: 

A. Nacenený Výkaz/výmer – Príloha č. 2 – podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym 

zástupcom. 

 

B. Vyplnená Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií s uvedením  ceny za dielo bez DPH, 

sadzbu  DPH 20% a cena za dielo s DPH. 

V rámci prílohy uchádzač vyplní všetky identifikačné údaje: obchodné meno a sídlo 

uchádzača, IČO, DIČ, štatutárny zástupca, telefón, e-mail, IBAN. 

 

C.  Splnenie kvalifikačných a profesijných predpokladov: 

Uchádzač predloží min. 1 (jednu) referenciu za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom plnení stavebných prác  

pri výstavbe, resp. rekonštrukcii pozemných stavieb – referenciou na vykonané stavebné 

práce je referencia v  minimálnej hodnote 50 000 EUR bez DPH, pre každú poskytnutú 

referenciu, na vykonané stavebné práce – pozemné stavby  - napr. výstavba verejných 

budov, rekonštrukcie verejných budov, budov materských škôl, budov základných škôl, 

budov využívaných na administratívne priestory a pod.   

 

Predložená referencia musí obsahovať minimálne tieto údaje:  

 

a) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 

b) obchodné meno a sídlo a objednávateľa,   

c) zmluvný termín poskytnutia, skutočný termín poskytnutia, 

Celkovú zmluvnú cenu za poskytnutie služby v Eur bez DPH.  

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 

ZVO, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z 



Mestská časť KOŠICE - KRÁSNA 
       Opátska 18, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, IČO: 00 691 020  

 

 

informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Na základe 

uvedeného nie sú uchádzači povinní predkladať vo svojej cenovej ponuke doklad o 

oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce 

v rámci predmetu zákazky  v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

 16.   Lehota viazanosti ponúk: 

             12/2020 

 

  17.  Doplňujúce informácie: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným 

uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, 

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizujú 

rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti 

verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.  

 Ak sa v rozpočte/výkaze výmer nachádza položka označená konkrétnou značkou, 

dodávateľ môže naceniť aj jej ekvivalent min. rovnakých, alebo lepších technických 

parametrov. 

 Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora ku dňu podpisu zmluvy o dielo.  

 Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky.  

 Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 

upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 

použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady 

spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša 

uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez 

ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

Prešov 03.07.2020    

                   JUDr. Júlia Gáborová   

          MEDIINVEST Consulting s.r.o. 

                     splnomocnená osoba 

 

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2: Výkaz výmer  

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo                                                                       


