
 

 

 

 
 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 
     

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 
cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác s 
názvom:  Poslucháreň M5 – stavebné úpravy, Šrobárova 2, Košice. 

 
1.) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 

Adresa organizácie: Šrobárova 2, 041 80  Košice 

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 00397768 

DIČ: 2021157050 

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Görčöšová 

Telefón/mobil: +421 55 234 1142/+421 907 360 142  

E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk 

 

2.) Názov predmetu zákazky:  „Poslucháreň M5 – stavebné úpravy, Šrobárova 2, Košice“. 

 

3.) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcej stavby – posluchárne M5. 

Stavebné úpravy: 

a) Stavba 

 výmena nášľapných vrstiev podlahy z dôvodu amortizácie,  

 výmena a doplnenie dverných výplní – požiadavka PO vytvorenie miestnosti „réžie“, 

  fasáda - severná strana – zjednotenie celej fasády M5 

b) Slaboprúdova inštalácia 

 vytvorenie miestnosti réžie a prepojenie IT rozvodov podľa požiadaviek investora, 

c) Elektroinštalácia – NN 

 riešenie napojenia VZT jednotiek a riešenie zásuvkových rozvodov v posluchárni , preložka sietí. 

d) VZT – chlad 

 osadenie chladiacich jednotiek do jestvujúcej vzduchotechniky,  

 osadenie pomocných chladiacich jednotiek do posluchárne. 

 

4.) Kód CPV: 

45000000-7 Stavebné práce 

 

5.) Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/605 

 

6.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

                                 najneskôr do 24.06. 2019 do 13:00 hodiny 
 
Ponuka predložená v elektronickej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní. 
Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne elektronickými prostriedkami, 
spôsobom určeným funkcionalitou EKS.  

 
7.) Predpokladaná hodnota zákazky: 112 542,75 eur bez DPH 
 

8.) Miesto dodania:  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80  Košice, objekt  UPJŠ RBL, Šrobárova 2 
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9.) Obsah cenovej ponuky: 

9.1 Podmienky účasti:  
9.1.1 aktuálny doklad o oprávnení  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky, 
9.1.2 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 s originálom odtlačku pečiatky a originálnym 
podpisom držiteľa dokladu, 

9.1.3 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím. 

 
9.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

9.2.1 výkaz výmer (celkový rozpočet stavby, Rozpočet ELI, Rozpočet LAN, Rozpočet VZT) k tejto 
výzve s uvedením jednotkových cien v eurách bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku 
v eurách  bez DPH a  s DPH, 

9.2.2 návrh zmluvy o dielo. 
 

9.3 Ostatné požiadavky 
9.3.1  ak v projektovej dokumentácii resp. v neocenenom výkaze výmer technické špecifikácie 

odkazujú na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, názov alebo výrobcu a sú uvedené 
za účelom presnej špecifikácie, uchádzačom sa umožňuje použiť v tomto prípade výrobky, 
materiály alebo zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s uvedením názvom alebo výrobcom 
s doložením technických listov.  

 
10.) Obhliadka miesta:  

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie  obhliadky  miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa 
prihlásia k obhliadke  u  zodpovednej  osoby  verejného obstarávateľa najneskôr do 19. 06. 2019 do 14:00 
hod.  
Miesto obhliadky: objekt UPJŠ Rektorát, Šrobárova 2, Košice 
Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky za verejného obstarávateľa: 

 Ing. Daniela Čorňáková, tel.: +421552341140 mobil: 0905 580 475, e-mail: daniela.cornakova@upjs.sk  

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 sprístupnená prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.  

 
11.) Termín zadania zákazky:  

Jún 2019 (termín prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy).  
 

12.) Lehota dodania predmetu zákazky:  
Najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

 
13.) Uzavretie zmluvy:  áno - Zmluva o dielo 
 

14.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka: najnižšia cena 
 

15.) 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 
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 zaslaním ponuky (resp. obhliadkou). 

 

 

16.) Spôsob financovania:  
 Vlastné zdroje verejného obstarávateľa. 
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