
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

VÝZVA   
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na  
Predmet zákazky: Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne Michalovce  
_________________________________________________________________________________ 

 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Názov organizácie:       Mesto  Michalovce  
Štatutárny orgán:           Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                                   00325 490 
Adresa organizácie:        Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Internetová adresa  
organizácie:                      www.michalovce.sk; 
Kontaktná osoba:            Ing. Ružena Heželyová      
Telefón:                             056 / 6864 277 
E-mail:                           ruzena.hezelyova@msumi.sk  
 
         
Typ  zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
 
 
Podrobný popis zákazky:  
Modernizácia Mestskej plavárne a príslušenstvá nachádzajúcej sa v objekte s. č. 1285 na  pozemku  
C KN parc. č. 3843 
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Mestská plaváreň je umiestnená v južnej časti dvojpodlažného  multifunkčného komplexu, 
ktorý bol postavený v rámci občianskej vybavenosti sídliska JUH v osemdesiatych rokoch  
20. storočia.  
 
Priestory plavárne sú tvorené plaveckým bazénom, prevádzkovými priestormi, šatňami, 
hygienickými zariadeniami a saunou. 
Od uvedenia stavby do prevádzky neboli na nej vykonané výrazne investície, preto stavba 
nezodpovedá súčasným požiadavkám návštevníkov. Nespĺňa nároky na dispozičné 
a priestorové vybavenie predovšetkým hygienických zariadení.  
Jednotlivé stavebné konštrukcie sú fyzicky a morálne opotrebované a nevyhovujú súčasným 
požiadavkám. 
Prejavujú sa nedostatky zastaraných technológií filtrácie a úpravy vody, vzduchotechniky 
a vykurovania. Stavba je pre prevádzkovateľa energetický náročná. 
 
Na základe  posúdenia existujúceho stavu predmetnej časti stavby a spôsobu prevádzky  
možno zadefinovať štyri hlavné oblasti, na ktoré je potrebné zamerať pozornosť  
pri spracovaní projektovej dokumentácie riešenia modernizácie Mestskej plavárne: 
 

a. Modernizácia z dôvodu veku stavby a morálneho a technického opotrebenia 
stavebných konštrukcií a technológie: 
- riešenie obvodového plášťa a strechy 
- výmena výplní otvorov 
- vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy, podlahy, podhľady, povrch bazénového 

telesa 
- modernizácia technológie kotolne, technológie bazéna a vzduchotechniky 

s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, teplej úžitkovej vody 
a vyhrievania bazéna   

- úprava dispozičného riešenia priestorov tak, aby  sa zvýšila kapacita šatní 
- stavebné úpravy hygienických zariadení s dôsledným uzatvorením  

od komunikačných trás 
- riešenie recepcie – vstupu pre verejnosť. 

 
b. Zatraktívnenie prevádzky a doplnenie  chýbajúcich služieb: 

- zatraktívnenie  existujúcej sauny 
- zriadenie „kaviarne – baru“ – poskytovanie občerstvenia (využitie galérie 

a chodby) 
- poskytovanie doplnkových služieb napr. maser, kozmetika o pod. 

 
c. V nadväznosti na plavecký bazén a jeho zázemie poskytnúť verejnosti celodenné 

využívanie exteriéru pre aktívny pobyt v letnom období: 
- prepojenie interiéru a exteriéru cez hygienický filter 
- vonkajší bazén s bazénom pre deti 
- detské ihrisko 
- ihrisko na plážový volejbal 
- vonkajšie sprchy a pitné fontánky 
- drobná architektúra  
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- oplotenie 
- zeleň 
- požičovňa ležadiel a slnečníkov, vonkajší bufet 
 

d. Riešenie dopravných vzťahov: 
- rozšírenie kapacity existujúceho parkoviska 

 
Počet vyhotovení projektovej dokumentácie: 6x v tlačenej forme 
       2x na CD  
 
Vzhľadom k tomu, že nie je k dispozícii  pôvodná projektová dokumentácia stavby, je 
potrebná na zistenie skutkového stavu a zameranie fyzická obhliadka. Obhliadku je potrebné 
dohodnúť minimálne 2 dni  vopred na tel. č. 0918 490 297. 
  
Variantné riešenie:  nepripúšťa sa 
 
Termín na dodanie predmetu zákazky:  05/2020 

 
Predpokladaná cena za dielo bez DPH: 50 tis. EUR 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   
a) 17.02.2020  do 12.00 hod.  
b)  poštou, osobne  do podateľne na adrese verejného obstarávateľa, elektronicky na adresu 

ruzena.hezelyova@msumi.sk  
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 
Podmienky účasti : 

1. § 117 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. - fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra resp. iné adekvátne oprávnenie.   
Uchádzač môže namiesto požadovaného dokladu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje 
na informačný systém verejnej správy (link), kde si to verejný obstarávateľ môže sám overiť. 

2. § 117 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. - čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Požiadavky na spracovanie ponuky : 

• Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú   

cenu  uvedie v zložení:  
navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na   skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala : 
       doklady na preukázanie podmienok účasti, návrh uchádzača na plnenie kritéria a podpísaný    
       návrh zmluvy o dielo pdľa  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení.    

 
Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR  s DPH  
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou s DPH v EUR. 
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Podmienky financovania: Zhotoviteľovi  sa  neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 
 
Doplňujúce informácie:   
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy.  
 
                                                                           
V Michalovciach, dňa  27.01.2020 
                             Viliam Zahorčák v.r. 

                           primátor mesta 
 


