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Vec 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ 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 v znení neskorších predpisov, Vás 
týmto  vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 

1.) Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre III. sekciu objektu TÚ LF – časť 
ZDRAVOTECHNIKA a výkon autorského dozoru                                                                          
názov PD: Výmena rozvodov ZTI (kanál, voda) pre III. sekciu a stavebné úpravy                                               
objekt: TÚ LF v Košiciach, Tr. SNP 1 

2.) Opis predmetu zákazky: 
Budova Teoretických ústavov LF UPJŠ sa nachádza na Triede SNP 1. Stavba je prevažne štrnásť podlažná 
s dvomi podlažiami zapustenými do terénu. Budova slúži pre lekárske, študijné a výskumné účely. 
Objekt pozostáva z troch sekcií (SO 01 až SO 03), z ktorých každá tvorí samostatný dilatačný celok. Stavba 
má oceľový stĺpový nosný systém. Stropné konštrukcie sú riešené ako monolitické železobetónové panely, 
ktoré boli realizované na stavbe.  
Predmet zákazky je pre časť objektu TÚ LF v Košiciach – III. sekcia: 

 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre časť ZTI kanalizácia (výmena vertikálnych 
a horizontálnych rozvodov kanalizácie vrátane prípojok pre III. sekciu)  

 rozdelenie a úprava realizačnej projektovej dokumentácie pre časť ZTI voda (výmena rozvodov studenej 
vody a teplej vody vrátane zriaďovacích predmetov pre III. sekciu objektu)  

 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre časť ASR (riešenie stavebných úprav súvisiacich 
s výmenou rozvodov pre SV, TV, zriaďovacích predmetov a kanalizáciu pre III. sekciu – búracie práce, 
úpravy otvorov v stenách a podlahách, omietky, maľby, nátery, izolácie proti vode a vlhkosti, tepelné 
izolácie, nové SDK podhľady, podlahy, obklady, výmena svietidiel vrátane svietidiel na chodbách a soc. 
priestoroch, odvetranie hygienických zariadení...) 

 spracovateľ PD zabezpečí stanovisko k realizačnej PD vydané príslušným stavebným úradom 
Bližšia špecifikácia je v: 
Prílohe č. 1 - Skladba ceny a špecifikácia 
Prílohe č. 2 pozostávajúcej z PASPORTIZÁCIE – III. sekcia, Projektovej dokumentácie ZTI I. – III. sekcia 
(v 03/2018 bola spoločnosťou „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Prešov 
– autorizovaným architektom Ing. Mgr. art. Radovanom Gonosom spracovaná realizačná projektová 
dokumentácia ZDRAVOTECHNIKY pre časť rozvodov studenej a teplej vody v členení na sekcie (I. – IV. sekcia) 

 
 

podľa rozdeľovníka 
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a Riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby spracovaného 09/2020 špecialistom požiarnej ochrany 
Ing. Jozefom Cinculom, tejto výzvy. 
 

3.) Kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 

4.) Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu monika.spontakova@upjs.sk 
 

5.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 23.03.2021 do 12:00 hodiny 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.  
 

6.) Miesto dodania: TÚ LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice 

 

7.) Obsah cenovej ponuky: 

- ocenený zoznam položiek spracovaný podľa Prílohy č.1 k tejto výzve s uvedením cien v € bez DPH, ako aj 
celkovej ceny za celú zákazku v € bez DPH a s DPH (ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v svojej 
ponuke),  

- aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu v rozsahu 
predmetu zákazky - kópiu dokladu, 

- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (viď. Príloha č. 4) 
- návrh ZoD (viď. Príloha č. 3) 

 

8.) Obhliadka miesta: 

Verejný obstarávateľ neodporúča vykonať záujemcom obhliadku miesta predmetu zákazky z dôvodu proti 
pandemických opatrení a z dôvodu zákazu vychádzania. V prípade akýchkoľvek otázok môže uchádzač 
požiadať o vysvetlenie e-mailom na adrese uvedenej v bode 15 tejto výzvy v lehote najneskôr do 19.03.2021 
do 15:00 hod. 

9.) Termín zadania zákazky: uzatvorenie ZoD do 31.03.2021 

 

10.) Lehota poskytovania služby v termíne: 90 dní odo dňa účinnosti ZoD 
 

11.) Uzavretie zmluvy: áno 

 

12.) Kritérium na hodnotenie ponúk:  

najnižšia celková cena za predmet zákazky 
 

13.) 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 neuspeli 
s uvedením dôvodu. 
 

14.) Spôsob financovania: vlastné zdroje 

 

15.) Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: 

Ing. Monika Špontáková 
e-mail: monika.spontakova@upjs.sk 
kontakt: 055/2341147, 0918412600 
 
 

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.           
                     kvestor 
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