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

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu                                                                              Spis č.: 21-jún-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 záložných 

zdrojov v počte 2 ks“.  Vašu ponuku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať výlučne na našu e-mailovú adresu uvedenú pre 

ponuky  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 21-jún-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. Do ceny je potrebné zapracovať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky na miesto dodania tovarov.  

 Predpokladaná hodnota zákazky je:  1 500,-  €  bez DPH  

Termín predloženia ponuky je do:  18.06.2013   

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (podrobný opis): 

   

- Bližšia technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 výzvy 

Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň): 
1. Fotokópia (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* a  dokumenty uvedené v  Prílohe č. 1  podľa 
bodu 2.5 
 

Zmluvné podmienky : 
Termín dodania:  15 pracovných dní od doručenia objednávky  

   Miesto dodania:  Správa mestskej zelene v Košiciach,                                  

Rastislavova 79, 040 01 Košice                

Lehota splatnosti faktúr je minimálne:  30 dní od jej doručenia 

Ďalšie obchodné podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy 

Kritériá Ponuka 

1. Cena celkom s DPH   

Poznámka:  

Som platca DPH1                                                    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. Marcela Kaduková 

Telefón, fax: 055/ 62 214 00 , kl. 43 

 

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 -   Technická špecifikácia predmetu zákazky       
 
1. Opis predmetu zákazky  
      
- Predmetom zákazky je nákup a dodávka záložných zdrojov UPS v počte 2ks podľa uvedeného opisu 
( bod 1.1 Minimálna technická špecifikácia).  
- Záložné zdroje budú  slúžiť na zabezpečenie a ochranu pred možnými rizikami. 
- Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku. 
 

1.1 Minimálna technická špecifikácia:  

 

1. model: 
-   výstupný výkon min. 3000 VA/2700 W  
-   výstupy: min 8xC13 a min. 1xC19  
-   vstupy: min 1xC14 
-   správa cez sieť 
-   automatická regulácia napätia  
-   smartSlot na karty pre správu UPS 
-   možnosť konfigurácie postupnosti vypínania/reštartovania zásuviek 
-   podpora centrálneho spravovania 
-   jednoduchá výmena batérie  
-   ukazovateľ doby do výmeny batérie 
-   inteligentná správa batérie 
-   rack prevedenie 
 záruka min. 3 roky 
 
2. model: 
-   výstupný výkon min. 700 VA/400 W  
-   výstupy: min. 8xFR 
-  vstupy: min. 1xFR 
-  ochrana pre konektory RJ11, RJ45 
-  správa UPS cez USB 
-  zvukové znamenie o zmene stavu UPSky 
-  automatické testovanie stavu batérie 
-  ľahká výmena batérie, možnosť výmeny aj za chodu 
-  možnosť montáže na stenu 
 záruka  min. 3 roky 

 

Verejný obstarávateľ požaduje dodržanie uvedených technických  parametrov. V prípade 

nedodržania technických parametrov ponuka nebude vyhodnocovaná a bude zo súťaže vylúčená. 

 

2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: 
 
2.1 Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

- 2 ks   

 

2.2 Cena a spôsob určenia ceny:  

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

dopravy na miesto plnenia ( Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice), cena 

bude stanovená ako pevná v € bez DPH a v € s DPH 

- cenovú ponuku žiadame vypracovať v súlade s výzvou a doplniť do cenového návrhu uchádzača 

podľa prílohy č.2 

- Verejný obstarávateľ požaduje garanciu cien do 31. 07. 2013. 
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2.3  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

- jediným kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet 

zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena), vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s predmetom zákazky.  

 

2.4 Výsledok cenovej ponuky: Objednávka 

 

2.5 Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
 

- vyplnenú výzvu na predloženie ponuky 

- fotokópiu (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*.  

- cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 2 + opis predmetu zákazky 

 ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady nebude vyhodnocovaná 

 

3. 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:  

derfinak@smsz.sk  ,  č.t. : 0904 950 827 

 

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 uchádzača 

 
 

Predmet zákazky:     „ Nákup záložných zdrojov v počte 2 ks “  
 
 
Obchodné meno uchádzača: ..................................................................................... 
 
Adresa sídla uchádzača: ............................................................................................. 
 
IČO: .......................................................... 

 
 
 

 
P. č. 

 
Názov  

 
Počet 
(ks) 

 
Cena v € 
 bez DPH  

 

 
Cena v €  
s DPH  

1. 
 

1. model             
 (viď príloha č.1 výzvy) 

1 

  

2. 
2. model 

 (viď príloha č.1 výzvy) 
1 

  

Cena celkom s DPH 
(Položka č. 1 + Položka č. 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V .......................... dňa.......................                                         ...................................     

                    podpis                
 
 

 

 

 

 


