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Spis č.: 04-A1-2014              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  
Štatutárny orgán:  Ing. Richard Majza, MBA - riaditeľ  
Sídlo :    Rastislavova 79, 040 01 Košice 
Elektronická pošta:  smsz@smsz.sk  
Internetová adresa:  www.smsz.sk 
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky:  

p. Peter Mušinský –, e-mail : musinsky@smsz.sk, telefón : 0914 320 779 
Ing. Ľudmila Luxová – sam.odb. ref. pre VO, e- mail : luxova@smsz.sk 
JUDr. Mária Boboňková – vedúca PaPÚ, e- mail : bobonkova@smsz.sk 

 
E – mail pre podanie  ponuky :  zsnh2014@smsz.sk  
 
 2. Názov predmetu zákazky :  
„Nákup náhradných dielov na vozidla IVECO EUROCARGO, MERCEDES 815 ATEGO“ 
 

3. Stručný opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov pre nákladné vozidlá Iveco 

Eurocargo, a Mercedes 815 ATEGO 

Špecifikácia nákladného vozidla: 

1.  IVECO Eurocargo–typ140E /140E22 , Rok výroby 2008, 
2.  Eurocargo-typ100E/100E17, Rok výroby 2005, 
3. Eurocargo – typ 75E/75E15/, Rok výroby 2006 
 4. Mercedes 815 D Atego  typ OM 904 LA III/2,  Rok výroby 2003 

Bliţšia špecifikácia náhradných dielov je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá zároveň bude tvoriť aj 

Ponuku uchádzača.  Verejný obstarávateľ nepripúšťa moţnosť predloţiť variantné riešenia.  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : cca 11 500,00 €/ 12 kalendárnych mesiacov od 
vyhodnotenia ponúk. 
 
5. Základné zmluvné podmienky a fakturácia :  
- Miesto dodania tovaru : Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.  
- Termín dodania predmetu zákazky  : do 15 kalendárnych dní od doručenia čiastkovej objednávky 
- Splatnosť faktúr : do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu 
- Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr bez zálohovej platby 

v prípade potreby aj v hotovosti. Fakturácia sa uskutoční po prevzatí tovaru verejným 
obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náleţitosti daňového 
dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list   potvrdený verejným obstarávateľom. 

 
6. Lehota na predkladanie ponúk :  do 05.03.2014 do 12,00 hod. 
 
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
- Uvedené mnoţstvá pri jednotlivých poloţkách uvedených v Prílohe č. 1 sú pre uchádzača orientačné 
a nemusia zodpovedať odobratému mnoţstvu počas roku 2014. 
- Ak verejný obstarávateľ bude poţadovať nákup náhradných dielov, ktoré neboli uvedené v Prílohe 
č. 1, bude tento tovar nakupovať od úspešného uchádzača podľa jeho aktuálneho cenníka. 
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8. Cena a spôsob určenia ceny:  

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

- Cena bude stanovená ako pevná v € s DPH za jednotku mnoţstva. 
- Lehota viazanosti ponúk: 12 kalendárnych mesiacov 
 
9. Výsledok cenovej ponuky: Zadávanie zákazky bude prebiehať formou čiastkových objednávok v 

cenách, ktoré budú v súlade s výsledkom výberového konania.  
 
10. 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: 

zsnh2014@smsz.sk, kde v predmete správy uveďte spis. č. 04-A1-2014. 

- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s dokladmi, ak sú 
poţadované. Ak poţadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich 
moţné 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 
predloţené podľa poţiadaviek verejného obstarávateľa, uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, 
nebude spĺňať poţiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto ponuky nebudú brané do 
úvahy a nebudú vyhodnocované. 

 
 
11. Podmienky účasti: 

Uchádzač spolu s ponukou predloží:  
- Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať sluţbu 
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku  

 
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najniţšia cena celkom v EUR s DPH (uvedená ako 
súčet jednotkových cien všetkých poloţiek, ktoré sú predmetom zákazky), vrátane dopravy na 
miesto plnenia.  
Verejný obstarávateľ žiada oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 – Ponuka 
uchádzača. 
 

13. Prijatie ponuky :  

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, ţe jeho ponuka sa prijíma a neúspešnému uchádzačovi 

sa oznámi, ţe 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 poţiada úspešného uchádzača o predloţenie originálu alebo overenej kópie 

dokladu o oprávnení dodávať tovaru, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať sluţbu vo 

vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, prípadne 

 ďalších poţadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predloţené 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. 
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14. Ďalšie informácie :  
 

-  Prípadné otázky  k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 24 
hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom  a to: musinskysmsz@kosice.sk,     
-  Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

-  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predloţených ponúk, ak sa zmenia 
okolnosti, za ktorých sa súťaţ vyhlásila a nebude spĺňať poţiadavky verejného obstarávateľa. 
-  Všetky výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku u verejného obstarávateľa. 
-  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, ţe 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 súťaţi. 

 

 
 
 
 
 
 

Schválil:   Ing. Richard Majza, MBA  
 riaditeľ 
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Príloha č. 1 - Ponuka uchádzača                         

(spis.č. 04-A1-2014)                
                                          

     
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:  

„Nákup náhradných dielov na vozidla Iveco  Eurocargo a Mercedes “ 

Uchádzač 

Názov uchádzača:  Kontaktná osoba pre ponuku: 

Sídlo uchádzača: Tel.: 

Štatutárny orgán uchádzača: e-mail: 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P.č Názov materiálu, typ 
MJ 

 
Množstvo 

Cena 
za MJ 

bez DPH 

Cena 
za MJ 
s DPH 

 

1. Zariadenie na miešanie AD BLUE 
 pre Iveco typ 140E/140E22 

KS 1 
  

2. Puzdro stabilizátora Iveco pre typ 
140E/140E22  

KS 1 
  

3. Silenblog zadného stabilizátora Iveco pre 
typ 140E/140E22  

KS 2 
  

4. Aditivum – Iveco pre typ 140E/140E22 litrov 10   

5. Filter olejový Iveco typ 140E/140E22 KS 1   

6. Filter vzduchový Iveco pre typ 
140E/140E22 

KS 1 
  

7. Filter paliva Iveco pre typ 140E/140E22 KS 1   

8. Doštičky brzdové zadné Iveco pre typ 
140E/140E22  

KS 1 
  

9. Doštičky brzdové predné  
pre typ Iveco 140E/140E22 

KS 1 
  

10. Brzdové kotúče pre typ Iveco 
140E/140E22 

KS 1 
  

11. Filter AD Blue pre typ Iveco 140E/140E22 KS 1   

12. Filter olejový pre typ Iveco 100E/100E17 KS 1   

13. Štartér  pre typ Iveco 100E/100E17 KS 1   

14. Filter paliva pre typ Iveco   100E/100E17 KS 1   

15. Filter vzduchový pre typ Iveco 
100E/100E17 

KS 1 
  

16. Chladič vody pre typ Iveco 100E/100E17  KS 1   

17. Opravárenská sada zvislého čapu pre typ 
Iveco 100E/100E17   

KS 1 
  

18. Hriadeľ kulisy radenia Tector  pre typ  
Iveco 100E/100E17 

KS 1 
  

19. Tlmič výfuku pre typ Iveco 100E/100E17 KS 1   

20. Kardan  IVECO pre typ 100E/100E17 KS 1   

21. Kladivko prevodovky pre typ  Iveco 
100E/100E17 

KS 1 
  

22. Kladka napínacia drţiaka remeňa  pre typ 
Iveco 100E/100E17 

KS 1 
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P.č Názov materiálu, typ 
MJ 

 
Množstvo 

Cena 
za MJ 

bez DPH 

Cena 
za MJ 
s DPH 

23. Prepínač svetiel pre typ Iveco 
140E/140E22 

KS 1 
  

24. Kotúč brzdový  pre typ Iveco 
100E/100E17 

KS 2 
  

25. Kryt nárazníka  IVECO  pre typ 
100E/100E17 

KS 1 
  

26. Hriadeľ kulisy riadenia pre typ Iveco 
100E/100E17 

KS 1 
  

27. Lanko ručnej brzdy pre typ Iveco 
100E/100E17    

KS 2 
  

28. Loţisko + unášač kardanového  
pre typ Iveco 100E/100E17    

KS 1 
  

29. Nárazník predný  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

30. Rúra flexi výfuku  IVECO pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

31. Pumpa vodná  IVECO pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

32. Tesnenie vodnej pumpy  IVECO pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

33. Smerovka pravá  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

34. Ţiarovky 24V H7 70W KS 2   

35. Spojovačka  krátka  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

36. Uzáver palivovej nádrţe   IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

37. Tlmič prednej nápravy   IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

38. Tlmič zadnej nápravy  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

39. Nápravnica prednej nápravy  IVECO  pre 
typ 100E/100E17    

KS 1 
  

40. Zvislý čap + puzdra  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 2 
  

41. Zadný brzdový strneň  IVECO  pre typ 
100E/100E17    

KS 1 
  

42. Filter olejový pre typ IVECO 75/75E15/ KS 1   

43. Filter vzduchový pre  typ IVECO 
75/75E15/ 

KS 1 
  

44. Filter paliva pre   typ IVECO 75/75E15/ KS 1   

45. Brzdové kotúče predne pre typ IVECO  
75/75E15/ 

KS 2 
  

46. Chladič vody pre typ IVECO 75/75E15/ KS 1   

47. Pumpa vodná  IVECO pre typ 75/75E15/ KS 1   

48. Loţisko + unášač kardanového Iveco 
pre typ 75/75E15/   

KS 1 
  

49. Alternátor napätia pre typ IVECO 
75/75E15/  

KS 1 
  

50. Štartér pre typ IVECO 75/75E15/ KS 1   

51. Sklo zrkadla hlavné MERCEDES 815 
ATEGO typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1 
  

52. Valec pneumatický MERCEDES 815 
ATEGO typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1 
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P.č Názov materiálu, typ 
MJ 

 
Množstvo 

Cena 
za MJ 

bez DPH 

Cena 
za MJ 
s DPH 

53. Náboj komplet MERCEDES 815 ATEGO 
typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1  
  

54. Vloţka sušiča MERCEDES 815 ATEGO 
typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1 
  

55. Sada kompresora MERCEDES 815 ATEGO 
typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1 
  

56. Špirála sušiča MERCEDES 815 ATEGO 
typ OM 904 LA III/ 2 

KS 1 
  

57. Hlava spojovacej tyče MERCEDES 815 
ATEGO typ OM 904 LA III/ 2 

KS 2  
  

Cena celkom 

(súčet jednotkových cien všetkých položiek) 

  

         Som platca DPH1)                Sadzba DPH   ..........%                 Nie som platca DPH1) 

Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky: 

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

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

 


