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Spis č.:  05/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: Čistenie kanalizačných vpustí 
Zákazka je na: poskytnutie služby 
 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je čistenie kanalizačných vpustí v trávnatých plochách na území mesta 

Košice, s následným vývozom odpadu ( bahna, kamenia, lístia, trávy a pod.). Kanalizačné vpuste sú 

zanesené a preto je nutné ich vyčistiť z dôvodu ich slabej alebo žiadnej priepustnosti počas dažďov. 

Jedná sa o vyčistenie približne 140 kusov vpustí v trávnatých plochách nachádzajúcich sa na území 

mesta Košice. Čistenie kanalizačných vpustí sa bude vykonávať priebežne podľa potrieb verejného 

obstarávateľa a nemusí zodpovedať počtu kusov uvedených v tejto výzve, množstvo je len orientačné. 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  14 840,- € / 140 kusov 

 
5. Základné zmluvné podmienky:  

 Miesto poskytnutia služieb: Podľa aktuálnej prevádzkovej potreby verejného obstarávateľa na 
základe objednávky. 

 Termín poskytnutia služby: do 15.12.2013 od doručenia objednávky  

 Splatnosť faktúr: 30 dní od jej doručenia 
 

6. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.11.2013 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 tak, aby zahŕňala všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky. 

 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.  

-      Lehota viazaností ponúk do:  31.06.2014 
 

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. 05-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 skenovené, 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. 
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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:  

 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku 
(t.j. kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského listu list, na ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na dodanie tovaru, ktorý je 
predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať). 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk : cena 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky 
a splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.  

 
11.  Prijatie ponuky: 

 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a 

neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  

Zadávanie zákazky bude prebiehať formou čiastkových objednávok v cenách, ktoré budú 

v súlade s výsledkom verejného obstarávania – prieskumom trhu. 

  Verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej 

kópie dokladu o oprávnení dodávať tovaru, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 

službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač 

ponuku, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba 

skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu. Predkladá 

sa originál dokladu, alebo jeho úradne overená kópia, ktorý nesmie byť starší ako                  

3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. 

 

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: svarny@smsz.sk,  

            č.t. : 0914 327 064 

-  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 nebude schopný 

plniť svoj záväzok voči  verejnému obstarávateľovi na tento predmet zákazky, verejný 

obstarávateľ uplatní objednávky u uchádzača, 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.:  05/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:  „ Čistenie kanalizačných vpustí “ 

Uchádzač 

Názov uchádzača:  Kontaktná osoba pre ponuku: 

Sídlo uchádzača: Tel.: 

Štatutárny orgán uchádzača: e-mail: 

Návrh na plnenie kritérií 

Cena za čistenie kanalizačných vpustí – 1ks 
(aj s DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH): 

  
 

Cena celkom za čistenie kanalizačných vpustí – 140 ks  
(aj s DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH): 

  
 

Poznámky: 

Cena za čistenie kanalizačných vpustí – 1ks  bez DPH                       .................... ,- €   sadzba DPH   ............  %,  Výška DPH:  .................... ,- €    
                        

Cena celkom za čistenie kanalizačných vpustí – 140 ks  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 

 


