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Spis č.:  03/A1/2013                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     

IČO:  170 78 202 
Štatutárny orgán: Ing. Richard Majza, MBA 
Sídlo:   Rastislavova 79, 040 01 Košice    
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Marcela Kaduková, Telefón: 055 - 622 14 00 kl. 43  
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:  kadukova@smsz.sk  

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

2. Názov predmetu zákazky:  Malé úžitkové vozidlo - vyklápač 
 
Zákazka je na: dodanie tovaru 
 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  
 Predmetom zákazky je nákup malého úžitkového vozidla – vyklápač. Po realizácii 
rekonštrukcie Mestského parku a malých parkov v centre mesta Košice, ktoré nám boli zverené do 
správy je potrebné zabezpečovať vykonávanie čistoty, starostlivosť o zeleň, zimnú údržbu. Vstup do 
parkov na spevnené a nespevnené komunikácie je možný jedine malými dopravnými prostriedkami 
a mechanizmami. Pre zabezpečenie týchto činnosti je nevyhnutne potrebné zakúpenie malého 
úžitkového vozidla, ktoré je predmetom zákazky. 
 
Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky:  
 

Celková hmotnosť                           max. 3500 kg 
Počet miest na sedenie                    min. 2osoby 
Palivo                                                 BA 95 B + CNG ( zemný plyn )  
Emisný limit                                     EURO 5 
Objem motora                                  do 1500 cm3 
Výkon motora                                  min. 50 kW 
Prevodovka                                      5 stupňová synchronizovaná + spiatočka  
Brzdy                                                 posilovač 
Riadenie                                            elektronický posilňovač riadenia 
Dĺžka vozidla                                   maximálne 4 000 mm 
Šírka vozidla                                    maximálne 1600 mm 
Výška vozidla                                  maximálne 1 800 mm 
Nosnosť                                            1 135/1 110 kg 
Pohotovostná                                  1 140/1 165 kg 
Celková                                            2 200 kg 
Korba                                                sklápacia, dĺžka minimálne 2 200 mm 
Počet valcov a umiestnenie          4 – radový 
Chladenie                                        kvapalné 
Pneumatiky                                 165/65 R 14 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  19 290,- € 

 
5. Základné zmluvné podmienky:  

 Miesto poskytnutia služieb:  
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

 Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15.12.2013  

 Splatnosť faktúr: 30 dní od jej doručenia 
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6. Lehota na predkladanie ponúk:  
do 14.10.2013 do 12,00 hod. 

 

7. Stanovenie ceny 

 Cenu je potrebné spracovať na základe požiadaviek uvedených v oznámení o zadávaní 
zákazky  (opis predmetu zákazky) a  prílohy č. 1  

 Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu 
a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 
v ponuke.  

 Cena uvedená v ponuke musí obsahovať všetky náklady  súvisiace s dodávkou predmetu 
zákazky. 

-      Lehota viazaností ponúk do:  31.12.2013 
 

8. Predkladanie dokladov a ponuky: 

 Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s oznámením o zadávaní zákazky a  podmienkami 
účasti, doplniť do tabuľky – Príloha č.1 – Ponuka uchádzača a poslať na e-mail pre ponuku: 

zsnh2013@smsz.sk, kde v predmete správy uveďte spis. č. 03-A1-2013. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s dokladmi, ak sú 
požadované. Ak požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich 
možné poslať e-mailom ako skenované, doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej 
lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením – 
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 
Košice. 
 

Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, 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. 
 

9. Podmienky účasti: 
Uchádzač spolu s ponukou predloží:  

 Doklad o oprávnení dodávať tovar ( Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, t.j. výpis z 
obchodného registra, príp. živnostenský list, na ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci navrhovateľa na dodanie tovaru, ktorý je predmetom obstarávania 
alebo iný doklad o oprávnení podnikať). 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že zabezpečí záručný a pozáručný servis na daný predmet 

zákazky (samostatný list – formát A4). 

 Zoznam predaja obdobného tovaru za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012) 

 Konkrétny opis – špecifikácia predmetu zákazky 

 Celková hodnota zákazky nesmie prekročiť sumu 19 999,- € bez  DPH 

 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky. 
 

11.  Prijatie ponuky: 

 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade 
s oznámením o zadávaní zákazky a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača 
nebude v súlade s oznámením o zadávaní zákazky alebo jeho ponukou alebo bude mať 
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ  vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. 
Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za 
odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy 
ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. 

 Verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej 
kópie oprávnenia na poskytnutie služby, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa 
oznámenia, ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného 
elektronického podpisu. Predkladá sa originál dokladu, alebo úradne overená kópia 
takéhoto originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. 
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12. 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: sutosmsz@smsz.sk  , 

   č.t. : 0902 733 002 

-  Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebude spĺňať požiadavky verejného 
obstarávateľa. 

- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 
plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet 
zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Richard Majza, MBA 
................................................... 

         riaditeľ  
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    Príloha č. 1 - Ponuka uchádzača                                                                     Spis č.:  03/A1/2013 

      
PONUKA UCHÁDZAČA 

Pre verejného obstarávateľa: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice  

 
Na základe verejného obstarávania pre zákazku 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný 
obstarávateľ plánuje zadať zákazku s názvom:  „ Malé úžitkové vozidlo - vyklápač “ 
 

Uchádzač 

Názov uchádzača:  Kontaktná osoba pre ponuku: 

Sídlo uchádzača: Tel.: 

Štatutárny orgán uchádzača: e-mail: 

Návrh na plnenie kritérií 

1. CENA CELKOM za predmet zákazky :   
(aj s DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH)   

 
  

Poznámky: 

Cena spolu bez DPH          .................... ,- €   sadzba DPH   ............      %,  Výška DPH:  .................... ,- €                          Nie som platca DPH1) 

  

Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky: 

Ak je požadovaná - uchádzač prikladá prílohu č. .....1) 

 
 
V ....................................., dňa ......................                                                                                                          1) Nehodiace sa preškrtnúť 

 


