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Vec : Výzva na predkladanie cenovej ponuky a súčasne výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 

zaslanie 

 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  vyzýva na 

predloženie cenovej ponuky na: 

 

1. Názov predmetu zákazky:  „Stavebné úpravy dvoch kancelárií budove Sokrates Moyzesova 9, Košice“ 

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky budú stavebné práce v miestnostiach v budove Sokrates Filozofickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika na Moyzesovej 9 v Košiciach.  

Predmet zákazky bude realizovaný v 3 miestnostiach, pre ktoré je spracovaná samostatná PD a rozpočet. 

Súčasťou predmetu zákazky sú búracie a stavebné práce, realizácia elektroinštalačných prác, kúrenárskych a 
vodárenských prác, vysprávok a malieb stien.  

V miestnosti 3.23  sa vytvoria dva nové otvory do nosných priečok v ktorých sa osadia dve hliníkové okná 

s  bezpečnostnými sklami podľa návrhu architekta.  

V miestnostiach 3.26a a 3.26b bude existujúca SDK priečka medzi miestnosťami doplnená novou akustickou 
konštrukciou zhotovenou až nad úroveň podhľadu, po nosnú stropnú konštrukciu s uzatvorením existujúceho 

dverného otvoru medzi miestnosťami, ktoré sa stanú nepriechodnými. Súčasne dôjde k vybúraniu nového 

dverného otvoru do kancelárie 3.26a priamo z chodby.  
 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v PD a výkaze výmere, ktoré sú v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

3. Kód CPV: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe, budove 

 

4. Spôsob predkladania cenových ponúk: e-mailom na adresu: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk 

 

5. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

 

                                 najneskôr do 6. 8. 2019 do 11:00 hod. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) v € bez DPH: Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je 

podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť podkladom aj pre zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe 

poskytnutých informácií potvrdí PHZ zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou. 
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7. Miesto dodania: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, budova Sokrates, Moyzesova 9, 040 59 Košice 

 

8. Obsah cenovej ponuky: 

8.1. Podmienky účasti:  

8.1.1. aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu 

v rozsahu predmetu zákazky - kópiu dokladu,  
8.1.2. osvedčenie odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho odborného zamerania Pozemné 

stavby, uchádzač tento doklad predkladá ako fotokópiu osvedčenia, 

8.1.3. uchádzač predloží osvedčenie pre činnosť revízneho  technika vyhradeného technického zariadenia 
elektrického podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.; uchádzač tento doklad predkladá ako 

fotokópiu osvedčenia, 

8.1.4. podpísaný návrh ZoD (sken v pdf. formáte), 

8.1.5. čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní; 

 

8.2. Ďalšie doklady a dokumenty: 

8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v € 
bez DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH.  

 

9. Obhliadka miesta:  
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby 

si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 

s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie  obhliadky  miesta uskutočnenia predmetu zákazky, sa 

prihlásia na obhliadku u  zodpovednej  osoby  verejného obstarávateľa najneskôr do 29. 7. 2019 do 13:00 hod. 

Miestom obhliadky je miesto dodania prác. 

 
Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky za verejného obstarávateľa: 

RNDr. Dagmar Hvozdovičová, e-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk 

tel.: +421552347124, mobil: 0905 439 952 

 
Na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočnosti oproti údajom uvedeným 

v prílohe k výzve, bude následne upresnená špecifikácia predmetu zákazky pre všetkých záujemcov a doručená 

e-mailom v lehote najneskôr do dvoch dní odo dňa uskutočnenia obhliadky. 
 

10. Termín zadania zákazky: do 9. 8. 2019 

 
11. Lehota dodania predmetu zákazky: do 30. 9. 2019 

 

12. Uzavretie zmluvy: áno – návrh ZoD je v prílohe č. 2 tejto výzvy 

 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie 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/zašle objednávku 

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 
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16. Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: RNDr. Dagmar Hvozdovičová, e-mail: 

dagmar.hvozdovicova@upjs.sk,  tel. č. +421 905 439 952 

 

                                                                                             

 ..................................................... 

 RNDr. Dagmar Hvozdovičová 
 tajomníčka FF UPJŠ 
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