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 REK 479/2017–UIC; 1109 (001) Ing. Sidorová/234 1128 13.03.2019 
  

Vec 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zaslanie 
 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade 
s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky na: 

1.) Názov predmetu zákazky: 
 „Stavebné úpravy historického oplotenia v areáli UPJŠ, Moyzesova 9, Košice“   

2.) Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy historického oplotenia okolo areálu na Moyzesovej 
ulici 9 v Košiciach na parcelách č.254/1 a 254/12 nachádzajúcom sa na území mestskej 
pamiatkovej rezervácie, k. ú . Stredné mesto. Stavebné práce sa budú realizovať podľa 
spracovanej PD.  
Predmetné murované oplotenie lemuje západnú a južnú hranicu areálu UPJŠ Moyzesova 9 
doplnené kovovými výplňami /mrežami/. V časti oplotenie z ulice Kostlivého je jednokrídlová 
bránka pre peších, aj z ulice Kuzmányho je malá bránka pre peších a vedľa nej dvojkrídlová 
brána pre autá v súčasnosti nevyužívaná. 
Murovaná časť oplotenia –nízky múrik a piliere sú z tehál. Vrchná časť múrika je krytá 
doskami z umelého kameňa. Piliere sú kryté hlavicami z umelého kameňa miestami 
poškodené alebo odstránené. Murované časti sú vo veľkom rozsahu zdegradované a kovové 
časti skorodované 
V južnom oplotení je 14 polí za ktorými je jednokrídlová brána a potom nasleduje 12 polí. 
V západnom oplotení v smere od Slovenského rozhlasu je 14 polí, dvojkrídlová brána ďalej 
jednokrídlová brána s krátkym poľom a pokračuje 15 polí mreží až do rohu s Kostlivého 
ulicou. 

Parcely 3918/2 v k. ú Hušťáky a parcela KN č. 2539  k. ú. Stredné mesto priamo susediace 
s oplotením nie sú vo vlastníctve UPJŠ preto do cenovej ponuky na realizáciu stavebných 
úprav historického oplotenia zahrnúť náklady na zriadenie zariadenia staveniska a prípadne 
zabratie verejného priestranstva na celú dobu výstavby. 

Bližšia špecifikácia prác je v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Ing. arch. Antonom 
Reitznerom. ktorá je súčasťou tejto výzvy v Prílohe č.1. Rozsah prác je uvedený v projektovej 
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dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý  tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Práce budú realizované 
v súlade s PD, výkazom výmer a zmluvou o dielo, ktorej návrh je v Prílohe č. 3 tejto výzvy.  

3.) Kód CPV:   45000000-7 Stavebné práce  
                             45443000-4 Fasádne práce  
                             45454000-4 Obnovovacie práce 
                             45262000-1 Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác 

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk:  
Poštovou zásielkou alebo osobne v uzavretom obale na adresu verejného obstarávateľa 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2 

041 80 Košice. 
 
Uzavreté obaly je potrebné označiť heslom:  

„ZNH – Stavebné úpravy historického oplotenia“ NEOTVÁRAŤ 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

najneskôr do 28.03.2019 do 11:00 hodiny 
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.  

6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 101 100,00 € bez DPH 

7.) Miesto dodania: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárov 2, Košice 

8.) Obsah cenovej ponuky: 
- ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením  cien v € bez 

DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH, 
- návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom.  

9.) Obhliadka miesta: 

Záujemcom sa odporúča zúčastniť sa obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby 
si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky, 
a aby si obzreli skutkový stav, mohli vzniesť prípadné dotazy a návrhy na vysvetlenie 
nejasnosti a následne tak pripraviť ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Záujemcovia na vykonanie obhliadky sa prihlásia písomne e-mailom priamo u zodpovednej 
osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 16. tejto výzvy, v lehote do 18.03.2019 do 

16:00 hodiny. 
 

Za účelom získania všetkých potrebných informácií k spracovaniu ponuky sa dňa:  
19.03.2019 od 9:00 hod do 12:00 hod. 

na adrese areál UPJŠ, Moyzesova 9, Košice uskutoční obhliadka miesta predmetu zákazky.  

Na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočnosti oproti 
údajom uvedeným vo výzve, bude následne upresnená špecifikácia predmetu zákazky pre 
všetkých záujemcov a doručená e-mailom alebo faxom v lehote najneskôr do dvoch dní odo 
dňa uskutočnenia obhliadky. 

10.) Termín zadania zákazky:  

Predpokladaný dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo je do 15.04.2019 

 



11.) Lehota dodania predmetu zákazky: 

6 mesiacov.  

12.) Uzavretie zmluvy:  

áno 

13.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka podľa:  

najnižšej celkovej ceny 
 

14.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný 
obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, že neuspel. 
 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: 
obhliadkou). 

15.) Spôsob financovania:  

Vlastné zdroje 

16.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: 

Ing. Andrea Sidorová 
e-mail: andrea.sidorova@upjs.sk 
kontakt: 055/2341128, 0907 213 458                       
                                   
                                                                                                                 v. r. 
                                                                                             RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 

 kvestor 
 
 
 
 
Zoznam príloh k výzve: 
 
Príloha č.1 – Projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou 3LINEA, spol. s.r.o., 

Jesenského 26, zastúpenou Ing. Ing. arch. Antonom Reitznerom autorizovaným 
architektom, č. osvedčenia 1801 AA,  

 
Príloha č.2 – výkaz výmer  
 
Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo s dohodou o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


