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

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu                                           Spis č.: 19-máj-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:  „Nákup materiálu IT“.  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 19-máj-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:  3 000,00 s DPH 

Termín predloženia ponuky je do:  27.05. 2013  

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

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*  

Zmluvné podmienky : 
Termín dodania:  Úspešný uchádzač predloží návrh rámcovej kúpnej 

zmluvy.  

Kritéria Ponuka 

1. Cena celkom za požadované položky ( s DPH) 
 

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 

2. Percentuálna zľava z aktuálneho cenníka ( v %) 
 

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                                                    
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Príloha č.1  

         

1. Špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup všeobecného materiálu IT. 

 

2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: 

 

2.1 Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Všeobecný materiál IT : 

1. klávesnica Chicony 9810 USB ................................... 20 ks 

2. myš optická Microsoft – ideál ................................... 20 ks 

3. napájací zdroj 400 W PFC .......................................... 10 ks 

4. grafická karta ATI radeon napr 5570 ....................... 5 ks 

5. RAM DDR2 800 mhz2Gb ........................................... 10 ks 

6. RAM DDR3 1600mhz2Gb .......................................... 10 ks 

7. disk 500gb SATA2 napr. WD .................................... 10 ks 

8. konektor RJ45 cat.5e UTP .......................................... 50 ks 

9. kábel FTP cat.5e lanko ............................................... 100 m 

 

Uvedené množstvá sú pre uchádzača orientačné a nemusia zodpovedať odobratému množstvu 

počas platnosti zmluvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu položiek v závislosti od svojej aktuálnej 

prevádzkovej potreby. Rozsah predmetu zákazky v priebehu zmluvného vzťahu sa bude meniť na 

základe požiadaviek verejného obstarávateľa.  

Položky, ktoré nie sú uvedené v zozname sa budú objednávať od úspešného uchádzača na základe 

cien z aktuálneho cenníka dodávateľa so zľavou, ktorú predloží uchádzač. 

 

2.2 Cena a spôsob určenia ceny:  

Cenu udávajte v € s DPH za celý predmet zákazky  

 

3. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
3.1. Kritéria hodnotenia ponúk s pridelenou váhou: 
 
1. Celková cena s DPH za požadované položky  ........................................................... 80 bodov 
2.  Percentuálna zľava z aktuálneho cenníka ( v %) ...................................................... 20 bodov 

 
3.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií. 

 
3.2.1. Celková cena s DPH za požadované položky .....................................................  MAX. 80 BODOV   

Člen komisie pridelí 80 bodov ponuke uchádzača s najnižšou cenou. Hodnotenie ceny 
predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky 
a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobenej maximálnym počtom bodov pre 
uvedené kritérium. 

 
3.2.2.  Percentuálna zľava z aktuálneho cenníka ( v %)................................................ MAX. 20 BODOV   

Člen komisie pridelí 20 bodov ponuke uchádzača s najvyššou percentuálnou zľavou 
z aktuálneho cenníka. Hodnotenie ceny predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako 
podiel najvyššej percentuálnej zľavy platnej ponuky a percentuálnej zľavy príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
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  3.3.   Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecných  platných    
pravidiel zaokrúhľovania. 
 

4.  Výsledok cenovej ponuky:  

 s úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluva.  

 nákup materiálu IT bude prebiehať formou objednávky v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy 

podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

       

5. Termín dodania : 

 od dátumu podpisu a účinnosti zmluvy. 

 

5.1. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

 vyplnenú výzvu na predloženie ponuky ( spis č. 19-máj-A2-2013) 

 kompletne vyplnenú Prílohu č. 2  

 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. 

 Čestné prehlásenie, že uchádzač sprístupní cenník IT materiálu v e-podobe cez prístup do   

e-shopu pre dvoch zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach 

 

 

6. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

  prípadné otázky  k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi 

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

derfinak@smsz.sk ,   č.t. : 0904 531 418. 

 

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 
 

 

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

Predmet zákazky: „Nákup materiálu IT“ 

 
 
 

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

P.č. Popis kritéria ks,m Cena s DPH/ks Cena  s DPH spolu 

1. klávesnica Chicony 9810 USB 20   

2. myš optická Microsoft – ideál 20   

3.  napájací zdroj 400 W PFC 10   

4. grafická karta ATI radeon napr 5570 5   

5. RAM DDR2 800 mhz2Gb 10   

6. RAM DDR3 1600mhz2Gb 10   

7. disk 500gb SATA2 napr. WD 10   

8. konektor RJ45 cat.5e UTP 50   

9. kábel FTP cat.5e lanko 100 m   

Cena celkom bez DPH za celý predmet zákazky  

 

 

Cena celkom s DPH za celý predmet zákazky 

 

 

Percentuálna zľava z aktuálneho cenníka (%) 
 

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


