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Spis č.: 16-A2-2021                             Správa mestskej zelene v Košiciach 

                     Rastislavova 79, 040 01 Košice 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 Zákona                            

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ZVO) a platnej vnútropodnikovej Smernice č. 02/2019 o verejnom obstarávaní. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia  

IČO: 17078202  

IČ DPH: SK 2021157556  

Štatutárny orgán: Ing. Marta Popríková – riaditeľka 

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky:  

   Ing. Ingrid Dlhošová  - poverená vedením OZA,  e-mail: dlhosova@smsz.sk , tel. : 0914  327 060 
   Ing. Marcela Kaduková – sam. odb. ref. pre VO, e- mail: kadukova@smsz.sk, tel.: 055/7263 409 

  JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením PaPÚ, e- mail: ondasova@smsz.sk,  tel.: 055/7263 410 

S í d l o  

Obec (mesto): Košice  

PSČ: 040 01  

Ulica: Rastislavova č. 79  

Telefón: 055/7263 403  

Elektronická pošta: smsz@smsz.sk   

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„ Cibule okrasných rastlín “   

Zákazka je na: dodanie tovaru 

 

3. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je nákup a dodanie cibúľ okrasných rastlín pre jesennú výsadbu 

kvetinových záhonov v meste Košice v zadanom sortimente podľa prílohy č.1 tejto Výzvy. 

Cibule musia byť nepoškodené, zdravé bez viditeľných kazov a poškodení, bez prejavov 

akýchkoľvek chorôb a prítomností škodcov. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie vo vhodnom 

balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu prehriatím a zaparením.  

  Žiadame dodržať minimálne veľkosti cibúľ v zmysle prílohy č. 1 Výzvy.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  9 600,00 € bez DPH  

  

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Na celý predmet zákazky 

 

6. Základné zmluvné podmienky:  

-  Miesto dodania tovaru: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

- Termín dodania:  Od 01.09.2021 do 30.09.2021 

- Splatnosť faktúr: Do 30 dní od jej doručenia. 

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa na 

základe faktúry bez zálohovej platby. Fakturácia sa uskutoční po prevzatí tovaru verejným 

obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 

dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list   potvrdený verejným obstarávateľom. 
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7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:     

Do 21.06.2021 do 10:00 hod. 

8. Cena a spôsob určenia ceny:  

-  Cena bude uvedená v € bez DPH. 

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane 

dopravy na miesto plnenia. Cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH za celkové množstvo. 

 

9. Predkladanie dokladov a ponuky:  

Ponuku je možné doručiť: 

Poštou, alebo osobne na adresu: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01  Košice                   

- doručiť verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu 

zákazky, spisového čísla: 16-A2-2021 s označením – NEOTVÁRAŤ. 

E-mailom: kadukova@smsz.sk s uvedením názvu zákazky, spisového čísla: 16-A2-2021  

 

- Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s výzvou na predloženie ponuky a  podmienkami účasti.                                          

-  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa, uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, nebude spĺňať 

požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú brané do úvahy                                          

a nebudú vyhodnocované. 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v € bez DPH cena vrátane 
dopravy na miesto dodania, ktorá je v  súlade s výsledkom prieskumu trhu. 

 
11. Výsledok cenovej ponuky:  Objednávka 

 

12.  Prijatie ponuky:  

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a neúspešnému uchádzačovi           

sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.   

13. Podmienky účasti: 

Uchádzač v rámci ponuky predloží: 
  
-  Vyplnenú prílohu č.1 – Ponuka uchádzača 

-  Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 

vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 

- 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 – Príloha č. 2 

 
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

- Prípadné otázky  k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr                       

24 hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom  a to: dlhosova@smsz.sk    

- Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
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Verejný obstarávateľ môže požiadať úspešného uchádzača o predloženie: 

-  Originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

uchádzač ponuku, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené 

iba skenované kópie. Predkladá sa originál dokladu, alebo úradne overená kópia takéhoto 

originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

   a)   nebude predložená ani jedna ponuka, 

   b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného 

obstarávateľa,  

   c)  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,  

   d)  jej zrušenie nariadil úrad, 

   e)  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 

nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú 

neregulárne alebo inak neprijateľné.  

 

- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 
Pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) ZVO 
podať námietky. 
 
 

 

 

 

                                  Schválila:                             Ing. Marta Popríková  

  riaditeľka 

 

 

 

 

 

Prílohy:  1. Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

  2. Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka 
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P.č. Názov Veľkosť Množstvo 
(ks) 

Cena                 
v € bez DPH/ks 

Cena celkom          
v € bez DPH 

1. Anemone  blanda White Splendour  5+ 250   

2. Allium  Dutchman 18/20 15   

3. Allium Azure Blue 4/+ 15   

4. Fritillaria  

imperialis  

Argenteovariegata 20/+ 180   

5. Fritillaria  persica  Ivory Bells 20/+ 330   

6. Fritillaria  

imperialis  

Maxima Lutea 20/+ 530   

7. Fritillaria  

imperialis  

Maxima Rubra 20/+ 520   

8. Narcissus  British Gamble 12/14 2250   

9. Narcissus triandrus Calgary jonquilla 12/14 1500   

10. Narcissus  Lemon Beauty 12/14 750   

11. Narcissus jonquilla Martinette 12/14 2750   

12. Narcissus  Tete Boucle 12/14 1000   

13. Narcissus jonquilla Trevithian 12/14 1500   

14. Narcissus tazetta  Falconet 12/14 750   

15. Tulipa  Abba 11/12 2000   

16. Tulipa  Aquilla  11/12 750   

17. Tulipa  Arabian Mystery 11/12 2000   

18. Tulipa  Baby Blue  11/12 1000   

19. Tulipa  Barcelona  11/12 750   

20. Tulipa  Bestseller Mango Sharm 11/12 1000   

21. Tulipa  Cash 60 cm 
výška 

1500   

22. Tulipa  Cilesta  11/12 1500   

23. Tulipa  Ganders 

Rhapsodie/cyklamenovo-

biely/ 

11/12 1250   

24. Tulipa  Helmar 11/12 1750   

25. Tulipa  Jimmy 11/12 1500   

26. Tulipa  Light and Dreamy 50 cxm 
výška 

1250   

27. Tulipa  Monte Carlo 11/12 7500   

28. Tulipa  Peach Blossom  11/12 1000   

29. Tulipa  Red Georgette  11/12 500   

30. Tulipa  Schoonoord 11/12 8250   

31. Tulipa  Willem van Oranje 11/12 4750   

32. Tulipa  Yellow Baby  9/10 2500   

33. Tulipa  Arma 30 cm 
výška 

750   

34. Tulipa   Canasta  60 cm 
výška 

1000   
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35. Tulipa   Harborlight 11/12 500   

36. Tulipa  Mariette 65 cm 
výška 

250   

37. Tulipa  Pretty Woman 40 cm 
výška 

500   

38. Tulipa  Snow Crystal 30 cm 
výška 

2500   

 
Cena celkom v € bez DPH  

 

 

Týmto prehlasujem, že súhlasím s podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa 
uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v plnej miere s nimi súhlasím a že všetky 
predložené doklady a údaje uvedené  v ponuke sú pravdivé a úplne. 

 

 

 

 

 

V ....................................., dňa .............                 Podpis uchádzača: ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 
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Čestné vyhlásenie 
podľa § 32 ods. 1 písm. f)  a § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),                                                                       
o splnení podmienky účasti pri zákazke s nízkou hodnotou. 

 

 

Názov zákazky: „ Cibule okrasných rastlín “ 

 

Uchádzač:   

 

Obchodné meno: ...................................................................... 

 

Sídlo podnikania: ..................................................................... 

 

IČO: ............................................................................................ 

 

(Ak ponuku predkladá skupina vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne, je 
potrebné uviesť  všetkých členov skupiny a ich identifikačné údaje) 

 

Týmto vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je dôvod vylúčenia pre konflikt záujmov. 

Všetky doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

Sme dôkladne oboznámení s cely ́m obsahom výzvy na predloženie cenovej ponuky, 
vrátane všetkých jej pri ́loh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasíme. 

Sme si je vedomí toho, že pokiaľ by nami uvedené informácie neboli pravdivé alebo 
závažným spôsobom boli zamlčané, budeme čeliť všetkým z toho vyplývajúcim 
právnym následkom. 

 

 
V........................dňa ..........................                                Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača)     


