
 
 

Spis č.: 01-A2-2020                                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 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a platnej vnútropodnikovej Smernice č. 02/2019 + DOD 
 
 
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. Peter Vrábel  - ved. OZA,  e-mail: vrabel@smsz.sk , tel. : 0914  321  770 
   Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. pre VO, e-mail: luxova@smsz.sk, tel.: 055/7263 409 
   Ing. Marcela Kaduková – sam. odb. ref. pre VO, e- mail: kadukova@smsz.sk, tel.: 055/7263 409 
  JUDr. Katarína Ondášová – vedúca 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   
Internetová adresa: www.smsz.sk   
  
2. Názov predmetu zákazky: 
„Substráty na pestovanie rastlín“  –  prieskum trhu. 
Zákazka je na: dodanie tovaru 
 
3. Opis predmetu zákazky:   
 Predmetom zákazky je nákup a dodanie substrátov určených na dopestovanie kvetinovej sadby 
a okrasných drevín podľa minimálnej špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1, čo tvorí aj ponuku 
uchádzača.  

V prípade  ak  sa špecifikácie tovaru odvolávajú  na  konkrétneho  výrobcu, výrobný  postup,  značku,  
patent,  typ,  krajinu,  oblasť,  miesto  pôvodu  alebo  výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť 
ekvivalentný výrobok, predmet alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní týchto podmienok, 
že: 
a)  Ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie parametre. 
b) Uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, špecifikáciu  
ponúkaného  ekvivalentu  v takom  rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky 
posúdiť, či ponúkaný výrobok , materiál,  predmet  je  alebo  nie  je  ekvivalentom  k tomu,  ktorý  bol  
požadovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky. 

 

Žiadame dodanie tovaru v zmysle opisu. Substráty musia byť certifikované v rámci 

legislatívy SR. Dodávateľ môže navrhnúť ekvivalent požadovaného substrátu, verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo posúdiť jeho vhodnosť pre vlastné použitie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozdeliť objednávku tovaru na niekoľko dodávok, 
preto vyžadujeme uviesť aj minimálne množstvo dodávaného substrátu pri uvedenej cene. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  9 833,00 € bez DPH 
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5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Požadované množstvá sú predpokladaná spotreba za 

jeden kalendárny rok. Konkrétny sortiment a množstvá budú predmetom čiastkových objednávok. 

- V prípade ak verejný obstarávateľ bude požadovať substráty, ktoré neboli predmetom prieskumu 
trhu osloví  úspešných účastníkov k predloženiu cenovej ponuky na požadovaný tovar. 
 

6. Základné zmluvné podmienky:  

-  Miesto dodania tovaru: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 
- Termín dodania: Do 28.2.2020,  termín dodania bude plynúť od  zaslania záväznej objednávky   

elektronickou formou, osobne alebo poštou.   
-  Splatnosť faktúr: Do 30 dní od jej doručenia. 

-  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr 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. 

 
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:    Do 05.02.2020 

8. Cena a spôsob určenia ceny:  

- 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 jednotlivé položky. 

 

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: 01-A2-2020 – NEOTVÁRAŤ. 

E-mailom: kadukova@smsz.sk s uvedením názvu zákazky, spisového čísla: 01-A2-2020 

- 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 oznámenia, takéto ponuky nebudú brané do úvahy                                          

a nebudú vyhodnocované. 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia cena 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží najnižšiu cenu v € bez DPH za jednotlivé položky, vrátane 

dopravy na miesto dodania.  

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za jednotlivé položky 
 

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.   
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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: vrabel@smsz.sk    
- Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
 
 
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. 
 
 
Prílohy: Príloha č. 1 - Min. špecifikácia predmetu zákazky – Cenová ponuka 
   Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača / záujemcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Schválila:                                             Ing. Marta Popríková  

                                                   riaditeľka 
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Príloha č. 1 – Min. špecifikácia predmetu zákazky – Cenová ponuka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Týmto prehlasujeme, 
-   že súhlasíme s podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedených vo  Výzve na predloženie ponuky a v plnej miere s nimi súhlasíme, 
-   že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
 
 
V ....................................., dňa ......................                                      podpis ............. .......................................      
          Uchádzač 

názov Špecifikácia predmetu zákazky pH H2O 
(EN13037) 

EC mS/m 
(EN13038) 

Hnojivo  
NPK 15-5-24 kg/m3 
+ mikroprvky                        
v chelátovej forme 

objem 
balenia 

celkový 
objem 
v l 

celková cena za 
celkový objem 
v € bez DPH 

Rašelina SNP040 
alebo ekvivalent 

hnedá sphangová rašelina so stredne 
vláknitou až vláknitou štruktúrou 

4,5 6 0 do 300l 18900  

Kekkilä DSM 3W R0634 
(alebo ekvivalent) 

hnedá sphangová rašelina s jemnou 
frakciou so zvlhčovacím činidlom 

5,9 44 1,5 do 300l 37800  

TS 4 Plus Medium 
(alebo ekvivalent) 

kombinácii drvenej, frézovanej, svetlej 
rašeliny, vláknitého svetlého rašeliníka a 
50% frakcie tvorí borkovaná rašelina. 
Štruktúra 0-30 mm. 

5,5-6,5 do 60 1 do 300l 8000  

Kekkilä OPM 525W 
R7001 L2 
(alebo ekvivalent) 

hnedá sphangová rašelina s frakciou 5-
25mm zbavená prachových častíc so 
zvlhčovacim činidlom 

5,9 32 1 do 300l 18900  

Kekkilä OPM 025W 
R0332 
(alebo ekvivalent) 

hnedá sphangová rašelina s frakciou 0-
25mm so zvlhčovacím činidlom 

5,9 32 1 do 300l 56700  

Kekkilä Dark Multipack 
(alebo ekvivalent) 

hnedá sphangová rašelina v kombinácii 
čiernou rašelinou 35% s frakciou 0-25mm  

5,9 32 1 do 300l 56700  

Agro RS 1 
(alebo ekvivalent) 

biela a čierna rašelinu (80/20), 20kg ílu, 
zvlhčovacie činidlo 0,1l/m3 

5,5-6,5 do60 1 do 300l 26250  



 
 

Príloha č. 2  

 

 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU 

 

 

 

Uchádzač /záujemca :  .........................................................................................................  

 

 

 

 

 

Vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 

 

 


