Obec Košická Polianka, 044 41 Košická Polianka 122
_________________________________________________________________________________

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Košická Polianka, 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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva na predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky,
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 ZVO

„Stavebná úprava cestného úseku v k.ú. Košická Polianka“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
Mobil:
E-mail:
Internetová stránka:
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Obec Košická Polianka
044 41 Košická Polianka 122
Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
00324353
2021244797
ne platca
+421 55 / 6854184
+421911754014
starosta@kosickapolianka.sk
https://www.kosickapolianka.sk
Ing. Alžbeta Naďová, +421 7268 235
alzbeta.nadova@vucke.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
Predmet zákazky (rozsah a špecifikácia)
Predmetom zákazky je súvislá stavebná úprava cestného úseku ktorý nemá známeho vlastníka,
v smere Košice - Krásna do Košickej Polianky, a to od hranice kat. územia Košická Polianka po
napojenie na cestu III/3321 v obci Košická Polianka, vrátane opravy vozovky na moste cez rieku
Torysa pred obcou Košická Polianka, ktorý je vo vlastníctve obce Košická Polianka a je umiestnený na
opísanom cestnom úseku.
Jestvujúci stav:
Cesta bez označenia spájajúca obec Košická Polianka a mestskú časť Košice - Krásna nad Hornádom
vykazuje poruchy obrusnej asfaltovej vrstvy, známky rozpadu a deformácie.
Bližšie informácie súvisiace s realizáciou predmetu zákazky sú uvedené v dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom, formou príloh k tejto výzve – príloha č. 2 – výkaz výmer – rozsah
a špecifikácia predmetu zákzky a príloha č. 3 – opis predmetu zákazky.
Ak je vo výzve alebo v jej prílohách niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty
inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Rozsah a technické a funkčné parametre požadované verejným obstarávateľom v
špecifikácii predmetu zákazky tejto výzvy sú minimálne parametre, uchádzač môže uviesť ním ponúkané typové označenie
výrobku, výrobcu a jeho technické a funkčné parametre, ktoré musia zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.

Druh zákazky: práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
Lehota dodania: do 30 dní od odovzdania staveniska
Miesto dodania: cestný úsek, ktorý nemá známeho vlastníka v smere Košice - Krásna do Košickej
Polianky, a to od hranice kat. územia Košická Polianka po napojenie na cestu III/3321 v obci Košická
Polianka, vrátane opravy vozovky na moste cez rieku Torysa pred obcou Košická Polianka, ktorý je vo
vlastníctve obce Košická Polianka a je umiestnený na opísanom cestnom úseku.

3. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena
bude konečná.
3. Navrhovaná Celková zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky
v rozsahu podľa bodu 2 a prílohy č. 2 a 3 tejto výzvy.
4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Cena za predmet zákazky (bez DPH)
Cena DPH
Celková cena za predmet zákazky (s DPH).
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie Celkovú cenu ako cenu za predmet zákazky bez DPH.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
6. Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Návrh na plnenie kritéria.
Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia jednotlivých položiek výkazu výmer zadania (rozsah a špecifikácia predmetu zákazky formou výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 k
tejto výzve, musia v nej byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu
zákazky.
1.
2.

4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko stavba predstavuje jednotný funkčný celok.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
v rozsahu jej opisu.
5. VARIANTNOSŤ PONUKY
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj
variantné riešenie, toto nebude zaradené do procesu vyhodnocovania ponuky a nebude sa naň
prihliadať.
6. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Hospodársky subjekt môže požiadať o obhliadku miesta súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky u
kontaktnej osoby za verejného obstarávateľa podľa bodu 1) tejto výzvy.
7. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.
2.

Zmluva o dielo podľa § 536 a nás. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník)
Zmluva nadobudne platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť po dni jej
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
1.

2.
3.

Financovanie predmetu zákazky z finančných zdrojov v zmysle „Zmluvy o združení finančných
prostriedkov a podmienkach medzikomunitnej spolupráce“ uzavretej medzi verejným
obstarávateľom, Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby ani preddavky na dodanie predmetu zákazky.
Podmienky financovania sú podrobne uvedené v návrhu Zmluvy o dielo Článok VII Platobné
podmienky.

9. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV NA VYPRACOVANIE PONUKY
Hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenej
v bode 1. tejto výzvy.
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10. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.

2.

3.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.1) § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktoré sú predmetom zákazky.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“. Verejný obstarávateľ
splnenie podmienky účasti overí vo verejne dostupných informačných systémoch.
1.2) § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“. Verejný obstarávateľ
splnenie podmienky účasti overí vo verejne dostupných informačných systémoch - register osôb
so zákazom vedený UVO.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

4. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti, technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah,
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude
skutočne používať
kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných
podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným
čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k
dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou
zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač
preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň
osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač preukáže, že osoba zodpovedná za plnenie zmluvy, resp. riadiaci zamestnanec má
požadovanú odbornú kvalifikáciu.
Uchádzač predloží doklad zodpovednej osoby Stavbyvedúceho: Osvedčenie v zmysle Zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov
platných v mieste sídla/adresy tejto osoby; preukazujúci oprávnenie tejto osoby vykonávať činnosť
stavbyvedúceho pre inžinierske stavby – dopravné stavby.
V rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač môže využiť kapacity inej osoby
len v tom prípade, ak táto bude reálne vykonávať činnosti súvisiace s dodaním predmetu zákazky,
na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm.

3

g) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať tak, že preukáže pracovnoprávny
vzťah s fyzickou osobou, ktorá spĺňa odborné predpoklady, alebo ju preukáže prostredníctvom
využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
spôsobom podľa odseku 4. tohto bodu výzvy..
V prípade pracovnoprávneho vzťahu s fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné
predpoklady, táto fyzická osoba nie je povinná preukazovať splnenie podmienky účasti podľa
ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
11. OBSAH PONUKY
Uchádzač predkladá ponuku listinne v 1 vyhotovení. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná
uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí
obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 výzvy), podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
obsahujúci čestné vyhlásenie podľa bodu 10. odsek 1) tejto výzvy, na preukázanie podmienok
účasti osobného postavenia
2. Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. odsek 3) tejto
výzvy na preukázanie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti
3. Výkaz výmer – rozsah a špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 2 výzvy) podpísaný
oprávnenou osobou
uchádzača, zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
Návrh zmluvných podmienok – Zmluvu o dielo (príloha č. 4 výzvy), uchádzači v ponuke
nepredkladajú.
Lehota viazanosti ponuky: do 31.04.2022
12. OZNAČENIE PONUKY
Ponuku uchádzača je potrebné označiť heslom: „Stavebná úprava cesty Košická Polianka –
neotvárať“.
13. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predloženie ponuky: do 30.03.2022 do 12:00 hod
Miesto predkladania ponúk:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Spôsob doručenia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne.
Pri doručení ponuky osobne sa ponuka doručuje do podateľne v čase úradných hodín:
Pondelok 7:30-15:30 hod, Utorok 7:30-15:30 hod, Streda 7:30-16:30 hod, Štvrtok 7:30-15:30 hod,
Piatok 7:30-14:30 hod.
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas
doručenia verejnému obstarávateľovi.
14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, SPÔSOB VYHODNOSTENIA PONÚK
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH za dodanie

predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako
„návrh na plnenie kritéria“.
2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa
hodnoty navrhovanej Celkovej ceny za predmet zákazky – kritéria na vyhodnotenie ponúk, od
najnižšej (s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu.
3. Ponuka s najnižšou Celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na
1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej
ponuky.
4. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na
základe vyhodnotenia kritéria - najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky s DPH, vyhodnotí
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u
ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.
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15. VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky budú zaradené do vyhodnocovania, bude zaslané oznámenie
o výsledku formou elektronickej komunikácie – e-mailom.
16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa
bude uskutočňovať v slovenskom prípade českom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača, pri tomto postupe zadávania zákazky, nie je
možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 170 Námietky odsek 7)
písmeno b).
2. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nepreukázal splnenie
požiadaviek na predmet zákazky, nepreukázal splnenie podmienok účasti, predložil neplatné
vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia,
potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie, obsah
ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre uchádzačov
na predloženie ponuky.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie ak
sa naplnia skutočnosti podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že najnižšia
cenová ponuka presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo verejný obstarávateľ
nebude mať zabezpečené financovanie predmetu zákazky v zmysle „Zmluvy o združení
finančných prostriedkov a podmienkach medzikomunitnej spolupráce“ uzavretej s Košickým
samosprávnym krajom a mesto Košice.
17. UZAVRETIE ZMLUVY
1. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého
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
(ak je uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný
predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f).
3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 3 vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr
v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia (s výnimkou dodávateľov tovarov), predmet subdodávky a podiel subdodávky z
celkovej ceny predmetu zákazky v %.
4. Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na
plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ vyžaduje od subdodávateľov
splnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) pre príslušné plnenie predmetu zmluvy
a podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, čo úspešný uchádzač
preukáže čestným vyhlásením predloženým ku podpisu zmluvy, podpísaným oprávnenou osobou
uchádzača.
5. Uzavretá Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
Ing. Alžbeta Naďová
osoba poverená verejným obstarávaním

V Košiciach, dňa 25.03.2022
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Prílohy:
Príloha č. 1 – Formulár _ Návrh na plnenie kritéria – vzor
Príloha č. 2 – Formulár _ Výkaz výmer – rozsah a špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 4 – Návrh zmluvných podmienok – Zmluva o dielo
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