
Výzva k užšej súťaži (podprahová zákazka) 
         

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia     
S í d l o 
Obec (mesto): Košice                                                                          PSČ: 040 01 
Ulica: Rastislavova                                                                              Číslo: 79 
IČO: 17078202 
IČ DPH:  SK2021157556 
Kontaktná osoba: Ing. Richard Majza - riaditeľ             
Telefón: 055/62 214 00       Fax: 055/62 245 57 
Elektronická pošta: smsz@kosice.sk 
Internetová adresa : www.smsz.sk 
Kontakt :  
vo veciach organizačno – administratívnych 
Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. OaPÚ 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 43, fax : 055/6224557 
e-mail : luxovasmsz@kosice.sk 
JUDr. Eva Dajčárová – vedúca OaPÚ 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 45, fax : 055/6224557 
e-mail :  dajcarovasmsz@kosice.sk 
vo veciach technických : 
p. Alexander Sütő – poverený vedením technického úseku 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 25 , fax : 055/6224557, mobil : 0902 733 002 
e-mail : sutosmsz@kosice.sk 
p. Viktor Biščák  – odborný ref. technického úseku 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 58,  fax : 055/6224557, mobil : 0914 330 591 
e-mail : biscak@smsz.sk 
 

2.      Zmluva na poskytnutie služby:  Zmluva o dielo 

3.      Názov predmetu zákazky :   1.  Monitoring stability územia sídliska Dargovských hrdinov           
v Košiciach   

                                                          2.  Monitoring stability podloţia sídliska Ţelezníky (Šibená hora)  
v Košiciach 

4.      Opis predmetu zákazky:  Opis sluţby je uvedený v súťaţných podkladoch v časti B.1 
  

5.      Miesto uskutočnenia zákazky : sídlisko Dargovských hrdinov a  sídlisko Ţelezníky v Košiciach 
 

6.       Klasifikácia 
Štatistická klasifikácia produkcie :  
Hlavný predmet zákazky CPV 71351000-3 (Geodetické, geofyzikálne a iné vedecké 
prieskumné sluţby), 71351200-5 ( Geologické a geofyzikálne sluţby) 
Doplňujúce predmety zákazky     
  

7.      Rozsah predmetu zákazky: Menší rozsah geodetických a hydrometrických sluţieb 

8.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
NIE                 ÁNO       

 

9.      Možnosť predloženia variantných riešení:  
NIE           ÁNO       
                                                                                                                                      

10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác:  
Začatie prác : júl 2012. Zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú 
 

11. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : cca18.350,00 € bez DPH za jeden 
kalendárny rok 
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12.     Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov 
pridelených nadriadeným orgánom verejného obstarávateľa -  rozpočet pre verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje . 

 
13.     Podmienky účasti uchádzačov: 
          - predloţenie dokladu o oprávnení podnikať – výpis z obchodného registra alebo výpis zo 

ţivnostenského registra (originál alebo úradne overená kópia) alebo úradne overená kópia 
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (doklady nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponúk). 

            
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:  
 
- nevyţadujú sa 
 
- vyţadujú sa         

 
 Zoznam zmlúv za vykonané práce rovnakého alebo podobného predmetu  zákazky 

poskytnuté za predchádzajúce 3 roky (2009,2010,2011)- (samostatný list A4) 
(ako doklad bude akceptované čestné vyhlásenie uchádzača) 

  Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov na danú 
činnosť a zodpovedných za plnenie zmluvy (samostatný list A4) 

 Ostatné podmienky účasti sú uvedené v súťaţných podkladoch 
 

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:                                                                                        

 V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov na predmet zákazky  

uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve k užšej súťaži , uchádzač bude zo 

súťaže vylúčený.  
 
14.     Poskytovanie súťažných podkladov                                               

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 
 
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1      
 

- iná adresa 

Súťažné podklady sa budú vydávať:                                                                          
v pracovných dňoch od: 29.11.2011 do: 12.12.2011                                                
v pracovnom čase od: 8,00 hod.       do: 12,00 hod. 

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe ţiadosti uchádzača.                                                                              

 
Úhrada za súťažné podklady:                                                                                                       
NIE    ÁNO                                                                                                                                            
 

15.     Lehota na predkladanie ponúk:                                                                                               
deň : 27. mesiac: 01. rok: 2012  hodina: 12,00 hod. 
 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1                                                                                           
 

- iná adresa  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                        

 

16.    Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                            
deň: 31. mesiac: 01 rok: 2012  hodina: 9,00 hod.  
Miesto otvárania obálok s ponukami  
Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach 
Obec (mesto): Košice                                                                 PSČ: 040 01 
Ulica: Rastislavova                                                                      Číslo:  79                    
Poschodie:                                                                                  Číslo miestnosti:  
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17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk:                                                                                                           
-  celková cena za celý predmet zákazky   

 
18. Použije sa elektronická aukcia:  

                    
ÁNO                                     NIE    
 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:        
 
ÁNO                                    NIE    

               

20.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                         
deň: 30 mesiac: 06 rok: 2012  

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
    Verejný obstarávateľ doporučuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia sluţby. Obhliadka 

miesta poskytnutia sluţby sa bude konať po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na 
telefónne čísla kontaktných osôb: 
p. Alexander Sütő – poverený vedením technického úseku 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 25 , fax : 055/6224557, mobil : 0902 733 002 
e-mail : sutosmsz@kosice.sk 
p. Viktor Biščák  – odborný ref. technického úseku 
č. t. : 055/62 214 00, kl. 58,  fax : 055/6224557, mobil : 0914 330 591 

    e-mail : biscak@smsz.sk 
         
    Ak pôjde o doplňujúce sluţby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula 

dodatočne z nepredvídaných okolnosti, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 58      
písm. i). 

    Ak ide o nové stavebné práce, alebo sluţby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo 
porovnateľných stavebných prác alebo sluţieb realizovaných pôvodným dodávateľom, verejný 
obstarávateľ bude postupovať podľa § 58 písm. j)  

    V prípade nepredloţenia ani jednej ponuky alebo ani jedna z ponúk nebude vyhovovať 
poţiadavkám verejného obstarávateľa a za predpokladu, ţe pôvodné zmluvné podmienky sa 
podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 58 písm. a). 

Dátum:   21.11.2011                                                                                                                                               

  Meno a podpis zodpovednej osoby:                            
Ing. Ľudmila Luxová  - UO 334-483-2004O 
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie           
v obstarávateľskej organizácii   
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