MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ KOŠICE
Protifašistických bojovníkov 4, Košice 040 01
e-mail: plavarenkosice@gmail.com
www.plavarenkosice.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka postupom podľa § 117 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v súlade čl. 5.3. Smernice
verejného obstarávateľa na dodanie stavebných prác s názvom „oprava bazénového potrubia.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská krytá plaváreň (ďalej len "MKP")
Sídlo:
Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice
IČO:
42319374
Telefón:
+421 55/ 62 22 316
Kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Hlivák
e-mail:
plavarenkosice@gmail.com
2. Názov predmetu obstarávania: oprava bazénového potrubia.
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov.
4. Opis predmetu obstarávania: oprava bazénového potrubia D520 v dĺžke 20m vrátane
prírubového posúvača DN200 2ks. Opravu požadujeme vykonať z materiálov odolávajúcim
chemickému zloženiu, agresivite a tlaku (PN10) bazénovej vody.
A/ kovové potrubie – nerez;
B/ plastové potrubie – PVC, PPR, HDPE;
C/ laminátové potrubie.
Pri zmene vonkajšieho rozmeru je dodávateľ povinný prispôsobiť aj jestvujúce ukotvenie
potrubného rozvodu. Rozmery potrubia sú uvedené v prílohe č.1. Osová dĺžka potrubia 19 751,5
mm. Uvedené rozmery vo výkrese sú s toleranciou 5%. Dodávateľ je pred začatím prác si povinný
vyhotoviť vlastné zameranie a na základe neho uskutočniť stavebné práce. Prírubový posúvač
DN200 z liatiny, chemicky odolná upchávka pre styk z bazénovou vodou. Dodávka prírubového
posúvača vrátane kompletného príslušenstva ako je tesnenie EDMP, koliesko, spojovací materiál
(skrutky, matice, podložky z antikorového materiálu). Miesto uskutočnenia stavebných prác je na
adrese Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice v sídle obstarávateľa. Cena musí zahŕňať
kompletnú likvidáciu odpadov v rámci platnej legislatívy a vypratanie staveniska po ukončení prác.
5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
- ako cena celkom bez DPH,
- výška a sadzba DPH a
- cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať
všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 055,16 s DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Mestská krytá plaváreň bude odstavená z prevádzky od
13.04.2019 do 23.04.2019. Počas tohto termínu je vyčlenený čas na uskutočnenie prác na oprave
bazénového potrubia od 14.04.2019 Nedeľa 8:00 hod. do 18.04.2019 Štvrtok 20:00. Celkové
trvanie prác vrátane skúšky tesnosti: 5 dní.
10. Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2019.
11. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 07.04.2019 do 14:30 hod. V prípade doručenia poštou musí
byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu Mestskej krytej plavárne, Protifašistických
bojovníkov č4, 040 01 Košice. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno
meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky
vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je
možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „oprava bazénového potrubia“, ako aj
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v eur s DPH.
14. Podmienky financovania: zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov. Úspešnému
uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
15. Typ zmluvy: Zmluva o dielo.
16. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v
lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a
ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
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4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
- nebude predložená ani jedna ponuka.
5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
7) Pre vypracovanie cenovej ponuky na „opravu bazénového potrubia“ je možné pre získanie
bližších informácií dohodnúť si osobné stretnutie s pánom Ing. Vlastimil Řihom na tel. čísle:
+421 905/ 358 997 v termíne od 25.03.2019 do 29.03.2019.
Príloha č.1 : schematický výkres trasy a tvaru č.: MKP-PR-01-00-00, presnosť s toleranciou +/- 4%
V Košiciach, dňa: 21.03.2019.

Vypracoval: Ing. Vlastimil Říha
zást. riaditeľa MKP
Schválil:
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