
I N F O R M Á C I A 
 týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní         

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

    /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 
 

Úradný názov:  Správa mestskej zelene v Košiciach 

Poštová adresa:  Rastislavova 79 

Mesto/obec:  Košice PSČ: 040 01 

IČO:  17078202 

Kontaktná osoba:  Ing. Marcela Kaduková 

E-mail:  kadukova@smsz.sk  Telefón: 055/6221400 

 

 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických 
zariadení vrátane bleskozvodov  a tlakových zariadení 
(nádob) 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na 

súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):  

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku 

Európskej únie: nebolo 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku 

verejného obstarávania: nebolo 

Číslo oznámenia a dátum vydania v profile verejného 

obstarávateľa SMsZ v Košiciach :   

07-A1-2014; 12.03.2014 

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 

Číslo časti predmetu zákazky : predmet zákazky nebol rozdelený na časti 

Názov časti predmetu zákazky : predmet zákazky nebol rozdelený na časti 

 

Identifikácia úspešného uchádzača/úspešných uchádzačov 

 

Obchodné meno/obchodný názov Adresa sídla alebo miesta podnikania 

Kinley, s.r.o.,  Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice  

 

Poradie uchádzačov 

 

Poradie 

uchádzača 

Obchodné meno/obchodný názov Adresa sídla alebo miesta podnikania 

1.  Kinley, s.r.o.,  Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice  

 
Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky, podľa § 46 ods. 2 zákona č.25/2006 o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 
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 technickými zariadeniami v platnom znení, je Správa mestskej zelene v Košiciach povinná 
zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vrátane bleskozvodov 
a tlakových zariadení (nádob) pre objekty vo svojej správe. 
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