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Ev.č.: EPÚ/A/2019/833/3020 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky 

 
Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky 

(PHZ). 

Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

 

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 

Telefón: 055/796 65 19; mobil: +421 911 216 832 

e –mail: vo.sspmk@gmail.com   
 

Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V prípade, že všetky predložené ponuky neprekročia limit pre zákazku „malého rozsahu“, 

cenové ponuky budú zaradené do výberového konania. 

2. Názov predmetu zákazky: 

Stavebný dozor 
71520000-9 – Stavebný dozor 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti stavebného dozoru v rámci realizácie 

rekonštrukcie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice – Rekonštrukcia časti C. Objekt 

rekonštrukcie pavilónu „C“ je prechodový modul, ktorý spája pavilóny „B“  a „D“ do 

jedného celku. Predmetom rekonštrukcie objektu „C“ je kompletná rekonštrukcia 

pavilónu „C“ (II.NP., III.NP., IV.NP., V.NP a strechy) v rozsahu: 

• v chodbovom aj loggiovom trakte vykonanie opravy omietok s novým náterom,  

• výmena podhľadu s osvetlením,  

• výmena podlahových vrstiev PVC a keramickej nášlapnej vrstvy,  

• kompletná výmena okien a dverí,  

• oprava vonkajšej omietky a obnova maľby,  

• výmena strešnej nášlapnej krytiny a doplnenie oceľovej strešnej konštrukcie 

z trapézového plechu,  

• výmena nášlapnej strešnej krytiny za novú bitúmenovú vrátane výmeny atikového 

oplechovania,  

• osadenie nových presklenných loggií ako fyzické uzavretie oddychového priestoru,  

• vybúranie nového dverného vstupu medzi pavilónmi „B“ a „C“ na VI.NP,  

• vybetónovanie nájazdovej a zastupnej rampy na streche v existujúcom prechode medzi 

pavilónom „C“ a „D“,  

• výmena vykurovacích telies a osadenie termostatických hlavíc, vrátane zateplenia 

obvodového panelu za vykurovacími telesami. 
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Služby dodávané poskytovateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou 

projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a 

manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác. 

Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými 

zainteresovanými stranami.  

Plánované náklady na realizáciu stavby v zmysle projektovej dokumentácie sú vo výške 

209 765,11 € vrátane DPH.  

Plánovaná doba realizácie je najneskôr do 6 mesiacov. 

Ako podporný dokument prikladáme „Súhrnnú technickú správu“ z projektovej 

dokumentácie k predmetu zákazky. 

4. Základné zmluvné podmienky:  

Miesto poskytnutia služby: Garbiarska 4, 040 01 Košice 

Splatnosť faktúry: minimálne 30 dní 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v mandátnej zmluve. 

5. Lehota na predkladanie ponúk : 03.12.2019 do 12:00 hod. 

6. Stanovenie ceny: 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti, t.j. za 

komplexné služby stavebného dozoru.  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke 

je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH.  Ak uchádzač nie je  

platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  

7. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi spolu s požadovanými dokladmi  

mailom na adresu vo.sspmk@gmail.com s označením „NEOTVÁRAŤ- súťaž -  

Stavebný dozor“. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené 

ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava 

zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po 

uplynutí lehoty na podávanie ponúk. 

 

8. Podmienky účasti  

Uchádzač v ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie nasledovných 

podmienok účasti:  

8.1 kópiu dokladu o oprávnení podnikať - poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu 

zákazky (uchádzač predloží nasledovné dokumenty z ktorých bude možné posúdiť 

splnenie danej podmienky účasti - fotokópiu výpisu z obchodného registra, 

živnostenského registra alebo odkaz na náhľad záznamu zo záznamu hospodárskych 

subjektov) a/alebo  

8.2 kópiu výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky  

8.3 preukázanie odbornej spôsobilosti výkonu viazanej živnosti v zmysle zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) - príloha č. 2 

živnostenského zákona SKUPINA 213 – Stavebníctvo - Výkon činnosti stavebného 

dozoru, t.j.:  

- kópia osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo  

- kópia osvedčenia o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti*  

*v zmysle § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

právnych predpisov.  

Vyžaduje sa platné oprávnenie zodpovedajúce predmetu zákazky, pričom predmetom 

zákazky je stavebný dozor vo vzťahu k pozemnej stavbe.  

V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyžiada originály všetkých dokladov od 

úspešného uchádzača. 
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9. OBSAH PONUKY:  

9.1. Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka – Príloha č. 1 Výzvy 

9.2. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 Výzvy 
 

9.3. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. výzvy 

 

    Poskytnutím dokladov nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle 

    zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena a kvalita. 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet 

    zákazky. 

 

11. Prijatie ponuky: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Mandátna zmluva na výkon stavebného 

dozoru. 

 

12. Doplňujúce informácie: 

• Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  

splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade, ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným 

v tejto výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c. nebude predložená ani jedna ponuka 

d. celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný rozpočet verejného 

obstarávateľa. 

• Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

• Zmluva, objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť 

Strediska sociálnej pomoci mesta Košice zverejniť uvedené dokumenty vrátane príloh 

v plnom rozsahu. 

 

Košice 26.11.2019 

 

 

 

 

Mgr. Zdena Sloviková 

          poverená zastupovaním riaditeľa 

 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 3: Súhrnná technická správa 


