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Ev.č.: EPÚ/A/2019/702/2164 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

zákazky malého rozsahu 
 

Na zadávanie zákazky „malého rozsahu“ sa ustanovenia 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“) podľa § 1 ods. 14, nevzťahujú a postup zadávania 

zákazky nie je ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice     

IČO:  00696871 

Štatutárny orgán: Mgr. Zdena Sloviková, poverená zastupovaním riaditeľa 

Sídlo:   Garbiarska 4, 040 01 Košice 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Viera Danková 

Tel. č.:  055/796 65 19  

Mail:  vo.sspmk@gmail.com   

  

2. Názov predmetu zákazky: 

„Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“ 

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby 

 

3. Druh zákazky: Služba 

 

4. Stručný opis predmetu zákazky:  

- Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT, ktorý 

spĺňa podmienky zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre stavebné konanie a zároveň bude 

vypracovaný do podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane spracovania 

a dodania neoceneného výkazu výmer a oceneného rozpočtu stavby po položkách, 

- Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie, 

vrátane inžinierskej činnosti potrebnej pre získanie právoplatného rozhodnutia stavebného 

úradu na stavbu, 

- Vykonať autorský dozor počas celej doby realizácie stavby. 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v zmluve a jej prílohe. 

 

5. CPV Kód: 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

71322100-2 Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach 

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 4 100,00 € 

 

7. Základné zmluvné podmienky:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

Miesto poskytnutia služby: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 

Zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 Výzvy – Návrh zmluvy o dielo. 

Splatnosť faktúr: 30 dní  
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8. Lehota na predkladanie ponúk: do 25.07.2019 do 12:00:00 hod. 

      (vrátane skenovaných dokladov) 

 

9. Stanovenie ceny 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. Cenu je 

potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu 

a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 

v ponuke. 

 

10. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Ponuku je potrebné predložiť mailom na adresu: vo.sspmk@gmail.com s označením 

„NEOTVÁRAŤ – súťaž – Projektová dokumentácia“. 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.   

 

11. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné: 

Podmienky účasti: 

a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, zodpovedajúce predmetu 

zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO). 

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 (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO). 

c) U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40 

ods. 6 písm. f) ZVO. 

d) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých 

služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 

s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak 

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 

e) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní 

a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy 

alebo riadiacich zamestnancov.  

 

  Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady: 

a) Kópiu oprávnenia na poskytnutie služby, ktoré zodpovedá predmetu zákazky; 

uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname 
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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. 

c) Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia 

uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi. 

d) Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru súhrnne 

v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu predmetu 

zákazky. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru sa považujú 

projektové práce na zákazkách podobného charakteru ako v predmete zákazky 

(projektovanie pozemných stavieb). 

e) Údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu 

poskytnutých služieb a budú určené na plnenie zmluvy. Osoba vo funkcii 

projektanta musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: musí mať odbornú 

spôsobilosť – autorizačné osvedčenie, na výkon činnosti „autorizovaný stavebný 

inžinier“, vydaný SKSI, podľa zák. č. 138/1992 zb. a zák. č. 554/2001 Z.z. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú 

kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby. 

Uvedené osvedčenie – kópiu požadujeme predložiť v ponuke. 

 

12. Kritériá 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. 

 

13. Prijatie ponuky: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo v súlade s výzvou a s jeho 

ponukou. 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. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu 

s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o verejnom obstarávaní alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov). 

 

14. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy alebo pred uplatnením objednávky 

požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia 

na uskutočnenie stavebných prác, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, 
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ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného 

elektronického podpisu a nedokázal si tieto doklady sám dohľadať. 

 

15. Záujemcom sa odporúča požiadať o obhliadku miesta realizácie stavby, ktorá bude 

predmetom stavebných úprav. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

 O obhliadku je možné požiadať do 22.07.2019 do 14:00 hod. 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Viera Danková 

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, , Garbiarska 4, 040 01 Košice  

 Tel. č.: 055/796 65 19 

 E-mail: vo.sspmk@gmail.com 

 

 

 

Košice dňa 15.07.2019 

 

 

 

 

              Mgr. Zdena Sloviková 

        poverená zastupovaním riaditeľa 

 

 

 

 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka 

Príloha č. 2: Návrh zmluvných podmienok – Zmluva o dielo 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4: Zoznam poskytnutých služieb 
 


