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Spis č.: 08-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  
Kontaktná osoba: Ing. Richard Majza, MBA - riaditeľ  
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky:  
p. Marián Stankovič – e-mail : stankovic@smsz.sk, telefón : 0911 887 697 

Ing. Marcela Kaduková – sam. odb. ref. pre VO, e- mail : kadukova@smsz.sk,tel.: 055 – 622 14 00, kl. 43 

Ing. Ľudmila Luxová - sam. odb. ref. pre VO, e- mail : luxova@smsz.sk, tel.: 055 – 622 14 00, kl. 43  
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@smsz.sk  
Internetová adresa: www.smsz.sk  
E – mail pre podanie  ponuky :  zsnh2014@smsz.sk  

 
2. Názov predmetu zákazky : 

„Opravy bleskozvodov“                                                                     CPV kód : 45000000-7, 45312311-0 
 
3. Opis predmetu zákazky:   
V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 

508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany práce pri práci 

s vyhradenými technickými zariadeniami v platnom znení, zabezpečila Správa mestskej zelene v Košiciach 

odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov pre objekty vo svojej správe. Odbornou prehliadkou 

a odbornou skúškou sa preveril stav bezpečnosti vyhradených technických zariadení - bleskozvodov. Na základe 

zistených nedostatkov z nevyhovujúcich správ o odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov je nutné 

vykonať opravu nedostatkov na bleskozvodoch a vykonať odborné prehliadku a skúšku po oprave bleskozvodu 

v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 
 
4. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky. 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 999,00€ bez DPH  
 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
   Pod pojmom oprava bleskozvodov uvedených v bode 3 sa rozumie: 

a) zabezpečenie prípravných, zemných, betonárskych prác a asfaltovania,  

b) dodanie bleskozvodného materiálu, 

c) montážne práce bleskozvodného materiálu, 

d) práce elektrotechnika špecialistu, 

e) vystavenie protokolu (správy) o odbornej prehliadke a skúške po oprave. 
 
Spôsoby a rozsahy činností vykonávaných počas opráv bleskozvodov sa budú riadiť záväznými STN 
a právnymi predpismi, platnými ku dňu vykonávania prác. 
 
7. Základné zmluvné podmienky:  

- Miesto realizácie  prác: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

mailto:stankovic@smsz.sk
mailto:kadukova@smsz.sk
mailto:luxova@smsz.sk
mailto:bobonkova@smsz.sk
mailto:zsnh2014@smsz.sk


2 

 

- Lehota plnenia: Čas plnenia bude dohodnutý zmluvou na poskytnutie prác. 
- Splatnosť faktúr: do 30 dní odo dňa doručenia. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že nemá všetky náležitosti 
daňového dokladu, alebo nebude po vecnej alebo formálnej stránke správne vyhotovená. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotoveného daňového dokladu objednávateľovi.  
 
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 25.03.2014 do 12,00 hod. 
 
9. Cena a spôsob určenia ceny:  
Cena bude uvedená v jednotkových cenách v € bez DPH aj s DPH, taktiež  celková cena za celú 
zákazku v € bez DPH aj s DPH. 
 
- Lehota viazanosti ponúk do:  30.07.2014  
 
10. Predkladanie ponuky:  
Ponuku s dokladmi je možné doručiť: 

 na e-mail pre ponuku: zsnh2014@smsz.sk, kde v predmete správy uveďte                                 
spis. č. 08-A1-2014.  

 Poštou, alebo osobne na adresu :  
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01  Košice 
- doručiť verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením 
názvu zákazky, spisového čísla s označením – NEOTVÁRAŤ“  

-  Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s oznámením o zadávaní zákazky a  podmienkami účasti 
-  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 
Ponuky doručené po termíne, 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. 
 
11. Podmienky účasti: 
Záujemca predloží: 
-v súlade s § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje preukázať 

minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti predložením zoznamu, v ktorom budú uvedené aspoň 3 zrealizované 

zákazky rovnakého alebo podobného charakteru týkajúce sa opravy bleskozvodov uskutočnených za 

predchádzajúce 3 roky (2011, 2012 a 2013), pričom hodnota aspoň jednej zákazky bola minimálne vo výške 

15.000 Eur bez DPH a súčet zrealizovaných zákaziek za posledné 3 roky bol minimálne vo výške 29.999 Eur 

bez DPH. Zoznam/zoznamy záujemca doplní potvrdeniami o uspokojivom vykonaní zákazky s uvedením 

stručného opisu predmetu zmluvy, cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a kontaktných osôb, kde si verejný 

obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií. 
 
Pre opravu vyhradených technických zariadení elektrických - bleskozvodov sa vyžaduje predložiť: 

 
-oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. (alebo inou oprávnenou organizáciou) na druh činnosti – 

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava a údržba, 

rekonštrukcia, montáž vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2-technické zariadenia 

elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva 

výbuchu, B objekty s nebezpečenstvom výbuchu.  

 
-osvedčenie elektrotechnika špecialistu (revízneho technika) na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky 

elektrických zariadení v rozsahu pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu a pre objekty s nebezpečenstvom 

výbuchu, technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. V prípade, ak osvedčenie 

bolo vydané pred viac ako piatimi rokmi, uchádzač predloží potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej 

prípravy v zmysle §16 ods.4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Vyžaduje sa predložiť 

predmetné osvedčenie za minimálne 1 revízneho technika. 

 
-osvedčenie (kópia) o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (stavebného dozoru uchádzača) 
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- kópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa ISO 9001 pre oblasť oprava a údržba, 

rekonštrukcia, montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 

elektrických vydaného nezávislou inštitúciou,  

 

- kópiu platného certifikátu systému environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 pre oblasť oprava 

a údržba, rekonštrukcia, montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických 

zariadení elektrických vydaného nezávislou inštitúciou,  

 

- kópiu platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti podľa ISO 18001 pre oblasť oprava a údržba, 

rekonštrukcia, montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 

elektrických vydaného nezávislou inštitúciou.  
 
Uchádzač môže predložiť pre vyššie uvedené aj iné rovnocenné doklady vydané príslušnými orgánmi krajín 

Európskeho spoločenstva, resp. iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality. Tieto dôkazy však musia byť 

rovnocenné s požiadavkami certifikátmi, t. j. musia spĺňať minimálne požiadavky na zabezpečenie kvality podľa 

požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné minimálne 

nasledovné doklady: - potvrdenie certifikačnej organizácie (ktorá je oprávnená vydávať certifikát, príp. 

rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov) o tom, že u uchádzača začala prebiehať 

certifikácia (stačí čestné vyhlásenie tejto organizácie), - spracovanú príručku kvality podľa požiadaviek na 

vystavenie príslušného certifikátu. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a v krajine jeho sídla nevydávajú niektoré z 

požadovaných dokladov alebo nevydávajú ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením 

podľa predpisov platných v krajine svojho sídla. Ak krajina sídla uchádzača neupravuje inštitút čestného 

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 

inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 

uchádzača. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti a ktoré sú vyhotovené v inom 

ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a priložené v ponuke, okrem 

dokladov, ktoré uchádzač predkladá v českom jazyku.  
 
Uchádzač v rámci ponuky predloží:  

a) a ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy č. 1 k tejto výzve s uvedením jednotkových cien 

v € bez DPH aj s DPH, ako aj súčet jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, 

b) kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, 

c) návrh zmluvy o dielo. 
d) doklady podľa bodu 11. Podmienky účasti 

 
Verejný obstarávateľ žiada oceniť všetky položky podľa  prílohy č. 1  
 
13. Výsledok cenovej ponuky:  Zmluva o dielo 
- Zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú, najviac však do vyčerpania finančného limitu 29 999,00 € 
bez DPH.  
 
14. 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. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie podpísaného návrhu zmluvy na poskytnutie 

prác, ktorej súčasťou bude aj príloha č. 1 – Ponuka uchádzača. Zmluva 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 dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 
alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 
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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 úradne overená kópia takéhoto originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 
mesiace ku dňu predloženia zmluvy. 

-  originálu alebo overenej kópie dokladov uvedených v bode 11. Podmienky účasti 
 

15. 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: stankovic@smsz.sk 
-  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválil:   Ing. Richard Majza, MBA  
                                riaditeľ 

mailto:stankovic@smsz.sk


5 

 

 
PRÍLOHA č.1 
Zoznam položiek pre ocenenie  
(Spis. č. 08-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:  
„Opravy bleskozvodov“ 

Uchádzač 

Názov uchádzača:  Kontaktná osoba pre ponuku: 

Sídlo uchádzača: Tel.: 

Štatutárny orgán uchádzača: e-mail: 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

1. Elektromontáže M21 – bleskozvod:  

P.č 

 

Popis – názov položky 
 

Počet ks  
resp. JV 

 
Jednotková cena 

v € bez DPH 

 
Jednotková cena 

v € s DPH 
 

1. 210220026 Montáž vedenie uzemňovacie 
v zemi FeZn D10 

1 meter   

2. 210220107 Montáž zberného zvodového vodiča 
s podperami AlMgSi drôt D8 

1 meter   

3. 3549001A70 Drôt uzemňovací,zvodový, D8 1 kg   

4. 3549010A00 Podpera vedenia (FeZn) do muriva 
PV01 

1 ks   

5. 3549020A20 Podpera vedenia PV21 na ploché 
strechy 

1 ks   

6. 210220302-de Demontáž svorka bleskozvodná nad 2 
svorky 

1 ks   

7. 2102200302 Montáž svorka bleskozvodná nad 2 
svorky 

1 ks   

8. 210220361 Montáž tyč zemniaca ZT do 2m, 
zarazenie, pripojenie vedenia 

1 ks   

9. 210220401 Montáž štítok na označenie zvodu 1 ks   

10. 3549000A01 Drôt uzemňovací FeZnD10 1 kg   

11. 3549040A36 Svorka skúšobná SZ (4xM8) 1 ks   

12. 354904A05 Svorka pre uzemňovacie tyče D25 – 
SJ02 

1 ks   

13. 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová ZT2 
(D25x2m) 

1 ks   

14. 3549071A01 Štítok označovací (FeZn) 1 ks   

15. 3549000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 1 kg   

16. 3549040A50 Svorka uzemňovacia SR03 1 ks   

17. 3549040A42 Svorka odbočná, uzemňovacia 
SR02 

1 ks   
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P.č 
 

Popis – názov položky 
 

Počet ks  
resp. JV 

 
Jednotková cena 

v € bez DPH 

 
Jednotková cena 

v € s DPH 

18. 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 
skrutiek 

1 ks   

19. 210220301-de Demontáž bleskozvodnej svorky 
do 2 skrutiek 

1 ks   

20. Revízia, revízia po oprave, výkresová 
dokumentácia, ostatné práce elektrotechnika  

1 hod.   

21. Asfaltovanie – hrúbka bitumenovej zmesi 4 cm 
(cesta, chodník) 

1 m2   

22. Asfaltovanie – hrúbka bitumenovej zmesi 8 cm 
(cesta, chodník) 

1 m2   

23. 460080101 Betónový základ rozbúranie 1 m3   

24. 460080001 Betónový základe z prostého betónu 
do zeminy 

1 m3   

25. 460200153 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, 
zemina trieda 3 

1 meter   

26. 460560153 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, 
zemina trieda 3 

1 meter   

 

Cena celkom 
(súčet jednotkových cien všetkých položiek) 

 

  

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

 

 
Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky: 

 

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

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

 

 


