
Spis č.:  02/A1/EA/2013                Správa mestskej zelene v Košiciach 

Rastislavova 79, 040 01 Košice 

Oznámenie o zadávaní zákazky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice č. 
09/2013 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia                                        
IČO: 17078202 
IČ DPH:  SK 2021157556 
Kontaktná osoba: Ing. Richard Majza, MBA – riaditeľ 
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky : 
        Ing. Ľudmila Luxová – sam.odb. ref. pre VO, e- mail : luxovasmsz@kosice.sk 
        Ing. Peter Vrábel – ved. odd. záhrad, e-mail : vrabelsmsz@kosice.sk 
        telefón :  0914 321 770      
        JUDr. Mária Boboňková – vedúca PaPÚ, e- mail : bobonkova@smsz.sk 
                                                       
S í d l o  
Obec (mesto): Košice 
PSČ: 040 01 
Ulica: Rastislavova č. 79 
Telefón:055/62 214 00      
Fax:055/62 245 57 
Elektronická pošta: smsz@kosice.sk   
Internetová adresa: www.smsz.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky : „Semená rastlín“.  
 

3. Opis predmetu zákazky:  Verejný obstarávateľ požaduje dodávku semien v zadanom 
sortimente podľa prílohy č. 1. Semená musia byť v originálnych obaloch s dátumom 
spotreby minimálne do konca roka 2014.  
Dodávateľ môže navrhnúť zmenu množstva súvisiacu s veľkosťou balenia. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo zámenu balenia neakceptovať.  
 

4. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :  Uvedené množstvá pri jednotlivých 
položkách uvedených v prílohe č. 1 je spotreba za cca 1 rok. Táto informácia je pre 
uchádzača orientačná a nemusí zodpovedať odobratému množstvu počas celého roku. 
Konkrétny sortiment a množstvá budú predmetom čiastkových objednávok. 
Požadujeme garanciu cien do konca 10/2014.  
 

5. Miesto poskytnutia tovaru : Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79,              
040 01 Košice. 

 
6. Cena a spôsob určenia ceny :  

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia. 

- Cena bude uvedená v € s DPH za požadované množstvo.  
 

7. Výsledok cenovej ponuky : Zadávanie zákazky bude prebiehať formou čiastkových 
objednávok v cenách, ktoré budú v súlade s výsledkom výberového konania – 
prieskum trhu. 
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8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
Po ukončení aukcie oslovený uchádzač predloží do 5 pracovných dní oskenovanú 
kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 
 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodávku tovaru: do konca roka 2014. 
 

10. Podmienky financovania : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr bez 
zálohovej platby. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie : 
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. 
Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 
 

11. Termín dodania predmetu zákazky : Do 15 pracovných dní od doručenia čiastkovej 
objednávky. 
 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky : Nie je potrebná 

13. Podmienky poskytovania súťažných podkladov : V tejto výzve sú uvedené všetky 
podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú. 
 

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia 
celková cena jednotlivých položiek predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto 
plnenia v súlade s výsledkom výberového konania. 
 

15. Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa výberového konania formou elektronickej 
aukcie na základe zverejnenia na internetovej stránke Správy mestskej zelene 
v Košiciach, požiada o zaradenie e-mailom na adrese : 
smsz@kosice.sk, luxovasmsz@kosice.sk  do : 04.10.2013 do 9,00 hod. s uvedením 
nasledovných údajov: 

- názov a sídlo uchádzača (názov, sídlo, IČO, IČ DPH) 
- e-mail pre odoslanie výzvy 
- kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail), ktorá sa zúčastní elektronickej aukcie 

 
16. Hodnotenie ponúk : 

Pri účasti najmenej dvoch uchádzačov, verejný obstarávateľ uskutoční elektronickú 
aukciu, ktorej sa v prípade svojho záujmu uchádzač po prihlásení zúčastní. Zo 
systému, ktorým sa elektronická aukcia vykoná, bude všetkým uchádzačom, zaslaná 
výzva k účasti. V tejto výzve budú uvedené pravidlá a priebeh elektronickej aukcie. Ak 
sa prihlási iba jeden uchádzač, elektronická aukcia sa konať nebude. 
 

17. Lehota viazanosti ponuky : 10 mesiacov od uskutočnenia elektronickej aukcie 
 

18. Výsledok vyhodnotenia bude uchádzačom oznámený najneskôr do troch pracovných 
dní od ukončenia elektronickej aukcie. 
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19. Ďalšie informácie :  
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť jeho 

ďalšie kolo alebo pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii.  
- Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 
- Vybratý sortiment semien je verejným obstarávateľom odskúšaný, preto 

požadujeme zadané výrobky.  
- Dodávateľ môže navrhnúť zmenu množstva súvisiace s veľkosťou balenia. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmenu  veľkosť balenia neakceptovať. 
- Dodávateľ môže navrhnúť zmenu v kultivárovom zložení. Zmenu oznámia a doručí 

E-mailom , alebo inou formou verejnému obstarávateľovi minimálne 5 dni pred   
termínom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov 
o akceptácií resp. o neakceptácií ponúknutej zmeny najneskôr 2 dni pred 
uskutočnením aukcie. 

- Po ukončení aukcie uchádzač do 5 pracovných dní zašle na adresu vyhlasovateľa 
vytlačený, podpísaný a potvrdený výstupný protokol z elektronickej aukcie.   

 
20. Upozornenie: Upozorňujeme všetkých účastníkov elektronickej aukcie, že pokiaľ budú 

zámerne znižovať cenu a následne nato nebudú schopní zrealizovať zákazku za 
základnú cenu, ktorú si zvolili a zvíťazili s ňou, okrem toho, že túto zákazku získa 
ďalší uchádzač v poradí, bude ich konto zablokované a nebudú  sa môcť zúčastňovať 
aukcií. Preto žiadame všetkých uchádzačov, aby si poriadne prešli dokumenty 
a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú schopní danú zákazku zrealizovať. 

 
21. Osoba spôsobilá na verejné obstarávanie v obstarávateľskej organizácií: 

 Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. pre VO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Richard  M a j z a, MBA 
         riaditeľ 
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Príloha č. 1 
 

P.č
. 

Názov rastliny latinsky popis Odporúčaná 
náhrada 

množstvo 

1. Alternanhea Purple Night     6000 

2. Achillea millefolium Paprika    Ceresine Queen 500 

3. Begonia semperflorens Akord Svetlo ruž. F1     4/16g 

4. Begonia semperflorens Akord Tmavo ruž. 
F1 

    5/16g 

5. Begonia semperflorens Broumov F1     9/16g 

6. Begonia semperflorens Dragon wing Red     200 

7. Begonia semperflorens Olomouc F1     6/16g 

8. Begonia semperflorens Ostaš F1     2/16g 

9. Begonia semperflorens Variace bílá F1     2/16g 

10. Begonia semperflorens Skalka     2/16g 

11. Coleus hybrida Electric lime     1800 

12. Coleus hybrida Chocolate covered cherry     2200 

13. Coleus hybrida Redhead     2800 

14. Coreopsis grandiflora Sunfire     500 

15. Coreopsis verticillata Limerock ruby červený   4600 

16. Coreopsis verticillata Zagreb      500 

17. Cosmos bipinnatus Mix     700 

18. Cosmos sulphureus Cosmic yellow     2000 

19. Dahlia variabilis Figaro violet mix   Figaro Violet 
Shade 

3300 

20. Delphinium elatum Candle White shades výška 70-90cm biely Magic Fontain, 
Guardian  

100 

21. Echinacea Pow wow Wild berry  v.45cm   500 

22. Echinacea purpurea Magnus      1g 

23. Echinacea purpurea Prarie splendor   purpurea 1g 

24. Festuca glauca Auslese     5g 

25. Nicotiana sanderae Perfume Antique Lime      450 

26. Nicotiana sanderae Perfume White F1     450 

27. Pennisetum alupecuroides     5g 

28. Pennisetum setaceum Pegassus     2g 

29. Pennisetum setaceum Rubrum     1g 

30. Pennisetum villosum Nemira villosum   3g 

31. Petunia hybrida Angelika F1 multiflora nana 
biela 

Carpet White 3000 

32. Petunia hybrida Berenika F1 multiflora nana žltá Carpet 
Butercream 

5000 
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P.č
. 

Názov rastliny latinsky popis Odporúčaná 
náhrada 

množstvo 

33. Petunia hybrida Brigitta F1 fialová s výrazne 
fialovou 
hviezdicovou 
kresbou zo žilnatiny 

  2800 

34. Petunia hybrida grfl. Nana Postilion blue F1 40-45cm kvet 7-
10cm tmavofialová 

Dreams 
Midnight 

1000 

35. Petunia hybrida grfl. Nana Mystral Pearly   Dreams 
Appleblossom 

1200 

36. Petunia hybrida Sylvie F1 multiflora nana 
fialovo purpurová 

Carpet Plum 1400 

37. Petunia hybrida grfl. Nana Touha F1     1700 

38. Petunia hybrida grfl. Pendula Lavina 
purpurová F1 

    300 

39. Petunia hybrida grfl. Pendula Lavina žlutá 
hvezda F1 

    300 

40. Petunia milliflora Fortunia pearly wave F1 kvet 5cm previslá 
120cm 

Wonder Vave 
Pearly 

300 

41. Petunia milliflora Rose vein velvet kvet 5cm previslá 
120cm 

Wonder Vave 
Rosy 

300 

42. Rudbeckia fulgida Goldsturm     1g 

43. Rudbeckia hirta Goldilocks     10g 

44. Rudbeckia hirta Cherry brandy     500 

45. Rudbeckia hirta Toto gold     2300 

46. Rudbeckia Prairie sun     1300 

47. Salvia patens Blue angel     1600 

48. Salvia x superba Edula rose     500 

49. Tagetes Bonanza gold v 20cm kvet 5-6cm   200 

50. Tagetes Bonanza Orange v 20cm kvet 5-6cm   500 

51. Tagetes Durango Flame v 25cm kvet 5-6cm   1400 

52. Tagetes Durango Red v 25cm kvet 5-6cm   3000 

53. Tagetes First Lady F1  v 35cm kvet 8cm   7500 

54. Tagetes Hero gold v 25cm kvet 5-6cm   5200 

55. Tagetes Hero Yellow v 25cm kvet 5-6cm   1700 

56. Tagetes Inca Yellow F1 v 30-35cm kvet 
10cm 

  16000 

57. Tagetes Orange Lady F1 v 35cm kvet 8cm   1300 

58. Tagetes patula Nana Mix     9000 

59. Zinnia hybrida Profussion double cherry     3600 

60. Zinnia Zahara Double fire     3300 

 

 
 
 

 

 


