
1 

 

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu                                           Spis č.: 14-apríl-A2-2013 

V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov plánujeme zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom:  „Oprava defektov - Pneuservis“.  

Vašu ponuku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať výlučne na našu e-mailovú adresu uvedenú pre ponuky v kontaktoch 

verejného obstarávateľa. Vašu ponuku doplňte do tejto tabuľky a pošlite na náš e-mail pre ponuku ( zsnh2013@smsz.sk), kde v predmete e-

mailu uvediete č. spisu 14-apríl-A2-2013. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu, alebo ponuky zaslané bez spisového čísla nebudú brané 

do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ak vyžadované doklady a niektoré požadované doklady  nie sú vydávané v elektronickej podobe alebo 

nie je ich možné poslať e-mailom, doručia sa verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v uzatvorenej obálke v stanovenej lehote s 

uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením NEOTVÁRAŤ na adresu verejného obstarávateľa: Správa mestskej zelene v Košiciach, 

Rastislavova 79, 040 01 Košice. Doklady zaslané po termíne alebo na inú e-mailovú adresu, alebo ak nebudú predložené na vyššie  uvedenú 

adresu, nebudú brané do úvahy a nebudú posudzované.   

Predpokladaná hodnota zákazky je:  2 500,-  € bez DPH / rok     

Termín predloženia ponuky je do:  22.04. 2013  

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (podrobný opis): 
 
- Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy 

 

Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň): 
1. Oskenovanú kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar*, 
uskutočňovať stavebné práce*, poskytovať službu*. Uchádzač musí 
týmto dokladom preukázať, že je oprávnený dodávať požadovaný 
tovar*, uskutočňovať požadované stavebné práce*, poskytovať 
požadovanú službu* a dokumenty uvedené v Prílohe č. 1                
podľa bodu 2.5 

Zmluvné podmienky : 
Termín dodania:  Úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy.  

Miesto dodania:  Správa mestskej zelene v Košiciach ,  

                               Rastislavova 79, 040 01 Košice 

Lehota splatnosti faktúr je minimálne: 21 dní od jej doručenia 
Ďalšie zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 Výzvy 

Kritéria Ponuka 

1. Cena v €  s DPH  za celý predmet zákazky 
 

 

Poznámka:  
Som platca DPH 1)                                            Nie som platca DPH1) 
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Kontakty verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach,             

Rastislavova  79, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán : Ing. Richard Majza, MBA 

Kontakty pre verejné obstarávanie: 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Ľudmila Luxová 

Telefón, fax: 055/ 62 214 00 

Pracovný kontakt pre osoby: smsz@kosice.sk 

 

E-mail pre podanie ponuky: zsnh2013@smsz.sk 

 

 

Kontakty uchádzača: 

Názov a sídlo uchádzača: ......................................................................... 

Štatutárny orgán uchádzača: ..................................................................... 

Kontakty pre ponuku: 

Kontaktná osoba pre ponuku: ................................................................... 

Tel., fax: .......................................................................................................... 

e-mail: .............................................................................................................. 

 

   
                                                                                                                                          
 
 
                        
 
 

 
   Ing. Richard M a j z a, MBA                                                                                                                                                                                                  
....................................................... 

      riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 1) *: - nehodiace sa prečiarknuť                                                    
 

mailto:smsz@kosice.sk
mailto:zsnh2013@smsz.sk


3 

 

Príloha č.1  

         

1. Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky sú servisné práce na nákladné automobily, traktory a osobné automobily. 

Popis prác pre nákladné automobily a traktory je uvedený v Prílohe č. 2, popis prác pre osobné 

automobily je uvedený v Prílohe č.3. 

 

2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: 

 

2.1 Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Na celý predmet zákazky. 

  (Predpokladané servisné práce sú uvedené v Prílohe č. 2 a v  Prílohe č. 3 tejto výzvy. 

Uvedené servisné práce sú pre uchádzača orientačné a nemusia zodpovedať prácam 

v priebehu jedného roka). 

 

2.2 Cena a spôsob určenia ceny:  

Cenu udávajte v € s DPH za celý predmet zákazky t.z., že uchádzač ocení všetky uvedené 

práce v Prílohe č. 2 – Servisné práce pre nákladné automobily a traktory a  práce uvedené 

v prílohe č. 3 – Servisné práce pre osobné automobily a následne tieto práce spočíta.  

 

Upozornenie :  

Žiadame o kompletné vyplnenie Prílohy č.2, Prílohy č.3, Prílohy č.4.  

V prípade ak uchádzač neocení niektorú z položiek, ktoré sú  uvedené v prílohách č. 

2,3,4  a nedoplní do cenového návrhu v Prílohe č. 4  vzdialenosť servisného strediska 

uchádzača v km od sídla verejného obstarávateľa, nebude jeho cenová ponuka 

vyhodnocovaná. 

 

2.3 Výsledok cenovej ponuky:  

 s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služby na daný predmet 

zákazky.  

 

       Zmluvné podmienky : 

 servisné práce požadujeme vykonávať podľa možnosti v čo najkratšom termíne  (aj na 

počkanie)  po e-mailovom  resp. telefonickom nahlásení uchádzačom. 

 Platbu za služby požadujeme realizovať raz mesačne formou faktúry v zmysle uzatvorenej 

servisnej zmluvy po predložení a odsúhlasení pracovných listov vykonaných prác na 

jednotlivých vozidlách alebo pneumatikách vozidiel zamestnancom Správy mestskej zelene 

v Košiciach (vedúci DMS alebo odborný ref. DMS). 

 rozsah záruky poskytovanej poskytovateľom na vykonané práce určujú príslušné právne 

predpisy. Všetky opravy a úkony budú vykonávané v súlade s predpísanými 

technologickými postupmi výrobcu. 

 

2.4. Termín dodania : 

 od dátumu podpisu a účinnosti zmluvy. 

 

2.5 Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

 vyplnenú výzvu na predloženie ponuky ( spis č. 14-apríl-A2-2013) 
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 kompletne vyplnenú Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 

 cenový návrh – Príloha č. 4 

 uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť oskenovaná kópia dokladu o oprávnení 

dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce*, poskytovať službu*. Uchádzač musí týmto 

dokladom preukázať, že je oprávnený dodávať požadovaný tovar*, uskutočňovať 

požadované stavebné práce*, poskytovať požadovanú službu*. 

 Úspešný uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení 

dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu, , alebo úradne osvedčenú 

kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia zmluvy. 

 

3. Kritéria hodnotenia ponúk : 

 najvýhodnejšia celková cena s DPH za rozsah  prác uvedená v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3 

 

4. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

 pri vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ okrem najvýhodnejšej ceny bude posudzovať aj 

najkratšiu vzdialenosť servisného strediska uchádzača od sídla verejného obstarávateľa 

(Rastislavova 79, Košice) 

 prípadné otázky  k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi 

písomne najneskôr 24 hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom : 

musinsky@smsz.sk ,   č.t. : 0914 320 779. 

 

Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou: 

 nebola predložená ani jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

 ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 

 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená. 

 

 proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona 

č.25/2006 Zb .z. o verejnom obstarávaní. 
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Príloha č. 2 
 

Nákladné automobily, traktory 
 

P.č. Popis práce Cena s DPH 

1. Vyzutie disku - obručové  

2. Obutie na disk obručové  

3. Demontáž kolesa z nápravy do 16“ vrátane  

4. Demontáž kolesa z nápravy do 17,5“   

5. Demontáž kolesa z náprav  19,5“  - 22,5“ vrátane  

6. Demontáž kolesa z náprav  traktor     

7. Demontáž kolesa z náprav traktor, stavebný stroj 38“ a viac  

8. Montáž kolesa na nápravu do 16“ vrátane  

9. Montáž kolesa na nápravu 17,5“  

10. Montáž kolesa na nápravu 19,5“ – 22,5“ vrátane  

11. Montáž kolesa na nápravu traktor  

12. Montáž kolesa na nápravu traktor, stavebný stroj 38“ a viac  

13. Vyzutie z disku do 16“ vrátane  

14. Vyzutie z disku do 17,5“  

15. Vyzutie z disku 19,5“ – 22,5“ vrátane  

16. Vyzutie z disku traktor  

17. Vyzutie z disku traktor, stavebný stroj 38“ a viac  

18. Obutie na disk do 16“ vrátane  

19. Obutie na disk 17,5“  

20. Obutie na disk 19,5“ – 22,5“ vrátane  

21. Obutie na disk traktor  

22. Obutie na disk traktor, stavebný stroj 38“ a viac  

23. Vyváženie kolesa do 16“ vrátane (bez materiálu)  

24. Vyváženie kolesa 17,5“ (bez materiálu)  

25. Vyváženie kolesa 19,5“ vrátane a viac (bez materiálu)  

26. Kontrola prenesenej nákladnej  pneu pre montážou  

27 Montáž nákladnej duše, vložky  

28. Čistenie náboja kolesa - ks  

29. Čistenie kolesa (disku) - ks  

30. Rovnanie disku nákladný   

31. Čistenie nákladného disku mechanické  

32. Čistenie disku v čističke - ks  

33. Príplatok za zvýšenú prácnosť  

34. Montáž bezdušového ventilu  

35. Oprava defektu pneu opravným hríbom do 16“ (bez materiálu)  

36. Oprava defektu pneu opravným hríbom do 17,5“ (bez materiálu)  
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Pokračovanie prílohy č. 2 

 

37. Oprava defektu opravným hríbom do 19,5“ vrátane  (bez materiálu)  

38. Oprava defektu pneu opravnou vložkou do 16“ vrátane (bez 

materiálu) 

 

39. Oprava defektu pneu opravnou vložkou 17,5“ (bez materiálu)  

40. Oprava defektu opravnou vložkou 19,5“ vrátane a viac (bez 

materiálu) 

 

41. Oprava defektu duše do 16“ vrátane (bez materiálu)  

42. Oprava defektu duše do 17,5“ (bez materiálu)  

43. Oprava defektu duše do 19,5“ vrátane a viac  (bez materiálu)  

44. Montáž ventilu nákladný  

45. Hustenie VAN pneu SEC. PNEUS  

46. Hustenie OFF ROAD SEC. PNEUS  

47. Hustenie SECUR PNEUS do 16“ vrátane  

48. Hustenie SECUR PNEUS  17,5“   

49 Hustenie SECUR PNEUS  19,5 – 295 – 22,5“   

50. Hustenie SECUR PNEUS 315 – 22,5“  

51. Hustenie SECUR PNEUS 385 – 452 – 22,5 vrátane  

52. Hustenie SECUR PNEUS 445 a 465 – 22,5“  

53. Hustenie SECUR PNEUS sir. Prof. EM + traktor 38“  

54. Ukladanie nákl. pneu s diskom 16“ vrátane  

55. Ukladanie nákl. pneu s diskom 17,5“   

56. Ukladanie nákl. pneu bez disku do  16“ vrátane  

57. Ukladanie nákl. pneu bez disku 17,5“  

58. Ukladanie nákl. disku nad 17,5“   

59. Sprostredkovanie likvidácie starých nákl. pneu.  

60. Prerezanie 1 drážky dezénu  

61. Servisná práca 1 hodina HS  
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Príloha č. 3 
 

Osobné automobily 
 

P.č. Popis práce Cena s DPH 

1. Prezutie komplet plech. disku 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

2. Prezutie komplet plech. disku 15“ (bez materiálu)  

3. Prezutie komplet plech. disku 16“, 17“  (bez materiálu)  

4. Prezutie komplet ALU disku 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

5. Prezutie komplet ALU disku 15“ (bez materiálu)  

6. Prezutie komplet ALU disku 16“, 17“ (bez materiálu)  

7. Prezutie komplet disku 18“ a viac + OFF ROAD (bez materiálu)  

8. Prezutie komplet disku RFT, SSR – všetky rozmery (bez materiálu)  

9. Demontáž kolesa z nápravy 12“, 13“,14“   

10. Demontáž kolesa z nápravy 15“, 16“,17“   

11. Demontáž kolesa z nápravy 18“ a viac + OFF ROAD   

12. Montáž kolesa na nápravu 12“, 13“, 14“  

13. Montáž kolesa na nápravu 15“, 16“, 17“  

14. Montáž kolesa na nápravu 18“ a viac + OFF ROAD  

15. Vyzutie disku 12“, 13“, 14“  

16. Vyzutie disku 15“  

17. Vyzutie disku 16“, 17“  

18. Vyzutie disku 18“ a viac + OFF ROAD  

19. Vyzutie z disku pneu s prstencom  

20. Vyzutie z disku RFT, SSR – všetky rozmery  

21. Obutie na disk 12“, 13“, 14“  

22. Obutie na disk 15“  

23. Obutie na disk 16“, 17“  

24. Obutie na disk 18“ a viac + OFF ROAD  

25. Obutie na disk  pneu s prstencom  

26. Obutie na disk RFT, SSR – všetky rozmery  

27 Vyváženie plechového disku 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

28. Vyváženie plechového disku 15“, 16“, 17“ (bez materiálu)  

29. Vyváženie AL  disku 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

30. Vyváženie AL disku 15“ (bez materiálu)  

31. Vyváženie AL disku 16“, 17“ (bez materiálu)  

32. Vyváženie disku 18“ a viac + OFF ROAD  (bez materiálu)  

33. Vyváženie disku RFT, SSR – všetky rozmery (bez materiálu)  

34. Vyváženie disku bez stredového otvoru – všetky rozmery  

35. Zisťovanie miesta prierazu - defektu  

36. Montáž osobnej duše  

 

 



8 

 

Pokračovanie prílohy č. 3 

 

 

37. Rovnanie disku mechanicky  

38. Čistenie náboja kolesa  

39. Čistenie kolesa (disku)  

40. Čistenie disku v čističke  

41. Hustenie pneu (v) 12“, 13“, 14“  

42. Hustenie pneu (v) 15“ a viac  

43. Príplatok za zvýšenú pracnosť  

44. Montáž bezdušového ventilu  

45. Oprava defektu TL pneu 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

46. Oprava defektu TL pneu 15“ a viac (bez materiálu)  

47. Oprava defektu TL pneu OFF ROAD (bez materiálu)  

48. Oprava defektu duše 12“, 13“, 14“ (bez materiálu)  

49 Oprava defektu duše 15“ a viac  (bez materiálu)  

50. Oprava defektu v teréne do 15 km (bez mateiálu)  

51. Vulkanizácia termopresom osobnej pneu b.v. (bez materiálu)  

52. Hustenie Secur Pneus 12“, 13“, 14“  

53. Hustenie Secur Pneus 15“a viac   

54. Hustenie Van pneu Secur Pneus  

55. Hustenie OFF ROAD pneu Secur Pneus  

56. Ošetrenie a nakonzervovanie pneu 1 ks  

57. Uskladnenie  pneu Barum, Matador bez disku 1 ks  

58. Uskladnenie  pneu Barum, Matador na plech. disku 1 ks  

59. Uskladnenie  pneu Barum, Matador na ALU disku 1 ks  

60. Uskladnenie  pneu ost. zahraničné značky bez disku  1 ks  

61. Uskladnenie  pneu ost. zahraničné na plech. disku 1 ks  

62. Uskladnenie  pneu ost. zahraničné značky na ALU disku 1 ks  

63. Uskladnenie samotný disk plechový 1 ks  

64. Uskladnenie samotný disk ALU 1 ks  

65. Uskladnenie puklíc 1 ks  

66. Servisná práca 1 hodina HS  

67. Certifikát alternatívnych kolies  

68. Kontrola prinesenej os. pneu pred montážou  

69. Poplatok za dohľadanie pneumatík bez uskladňovacieho protokolu  

70. Sprostredkovanie ekologickej likvidácie opotr. pneumatík os.  
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Príloha č.4 
 
 

Cenový návrh pre užšiu súťaž (zákazka s nízkou hodnotou) – prieskum trhu 
 

Predmet zákazky: „Oprava defektov - pneuservis“ 

 
 
 

Obchodné meno uchádzača: .......................................................................................................... 
 
Adresa sídla uchádzača : .............................................................................................................. 
 
 
 

Vzdialenosť servisného strediska od sídla verejného obstarávateľa (Rastislavova 79, 

Košice) v km ......................................................(doplní uchádzač) 

 
 
 
 

P.č. Popis kritéria Cena bez DPH Cena  s DPH 

1. Celková cena za rozsah  prác 
(Príloha č. 1) 

 
 

2. Celková cena za rozsah  prác 
(Príloha č. 2) 

 
 

Cena celkom za rozsah  prác  

(Príloha č. 1+Príloha č. 2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
dňa ..........................                                                                                    podpis ..............................................           
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


