
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Správa mestskej zelene v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo:  17078202
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Luxová
Telefón: +421 556221400
Fax: +421 556224557
Email: luxovasmsz@kosice.sk; smsz@kosice.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.smsz.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  príspevková organizácia

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Kosenie v meste Košice

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  27
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Košice
Kód NUTS:SK042

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Služba kosenie zahŕňa: úpravu sadov parkov, mestských kvetinových záhonov, trávnikov a iných verejných zelených
plôch vrátane športovísk. Predmetom zákazky je teda kosenie trávnikov s hrabanim, naložením na dopravný prostriedok,
s odvozom do 25 km a so zložením v kompostárni Bernátovce. Podrobný popis služby je uvedený v súťažných
podkladoch.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77000000-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77300000-3,  77313000-7,  77314100-5 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  470 000,0000 EUR
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II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Zábezpeka na predmet zákazky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 €.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Spôsob zloženia zábezpeky : 
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo 
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa: 
Finančné prostriedky v uvedenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa:  
Bankový ústav: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: IBAN : SK60 5600 0000 0004 4386 8001 
SWIFT : KOMASK2X  
Variabilný symbol: IČO uchádzača  
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky aj doklad o zložení zábezpeky na verejným
obstarávateľom určený účet, potvrdený bankou, ktorá transakciu uskutočnila.  
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
Ak uchádzač skladá zábezpeku formou bankovej záruky, riadi sa ustanoveniami § 313 - § 322 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočkou
zahraničnej banky (ďalej len banka) v Slovenskej republike. 
Podrobné podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže
podľa § 26 ods. 2 resp. 4,5, zákona o verejnom obstarávaní. Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač môže nahradiť dokladom v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti sú uvedené v
súťažných podkladoch - časť B .

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 predložením týchto dokladov : 
- Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí
obsahovať:  
- že uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takom debete, predloží
zdôvodnenie, prečo sa tak stalo. 
- že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. 
V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie
bankovej informácie od každej z nich.  
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, podľa § 44
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač predloží následovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie
služby ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého
alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky
spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. 
§ 28 ods. 1 písm. a), i), j) zák. č. 25/2006 Z.z.  
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a) zoznam poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky za obdobie rokov 2011,2012,2013. 
Hodnota služieb za každý rok nesmie byť nižšia ako 50 000,00 € s DPH. 
V zozname zmlúv uchádzač uvedie:  
- obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla miesta plnenia 
- názov a popis predmetu zákazky 
- zmluvnú cenu za celkovú zákazku bez DPH a s DPH 
- dátum uzatvorenia zmluvy 
- lehoty a miesto konania zákazky 
- telefonický kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie uvedených informácií 
Ak odberateľom  
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, 
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich realizovaní. 
b) písomné vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky (2011,2012,2013). 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby u uchádzača priemerný počet zamestnancov v priebehu predchádzajúceho roka
nebol nižší ako 5 zamestnancov (vlastných zamestnancov, zamestnancov na dohodu, živnostníkov na základe zmluvy). 
Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov verejný obstarávateľ požaduje predložiť v originálnom rovnopise,
potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť
uchádzača. 
V prípade živnostníkov uchádzač predloží kópie zmlúv o poskytnutí služieb resp. vykonaní prác. 
c) písomné vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícií strojové a technické vybavenie potrebné na poskytnutie služby a
plnenie zmluvy. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto vyhlásení potvrdil, že strojové a technické vybavenie, ktoré má a
bude mať k dispozícií počas celej doby poskytnutia služby je plne postačujúce.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Minimálne strojné vybavenie :  
- minimálna potreba mechanizácie na zabezpečenie kosenia reprezentačného trávnika na 10 000 m2 : 
1 rotačná kosačka so zberom + nákladné vozidlo alebo ekvivalent. 
- nad každých 10 000 m2 : 1 rotačná kosačka + 1 mobilná s rotačným kosiacim zariadením a zberom + 1 nákladné
vozidlo alebo ekvivalent. 
- trávnik bežný - na každých 500 000 m2 : 3 ručné kosačky krovinorezy min. 2 kW + 1 nákladné motorové vozidlo nad
3,5 t alebo ekvivalent. 
d) čestné prehlásenie uchádzača, že v prípade úspešnej ponuky uzatvorí poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za
škodu. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,ktoré preukazujú splnenie podmienok
účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, podľa
§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
§ 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúci záväzok osoby, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytuje svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej  
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  
Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými alebo odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
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Otvorená
IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

02/2014
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  11.09.2014 12:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  11.09.2014 12:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné:  Slovenský jazyk
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  v mesiacoch
Mesiace/dni (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk):  9

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Súťažné podklady si môžu záujemcovia, alebo uchádzači vyžiadať na hore uvedenej adrese na základe písomnej žiadosti
do 11.09.2014 do 12,00 hod. 
Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal súťažné podklady a ktorému sa súťažné podklady poskytli.
Prílohou súťažných podkladov bude pamäťové médium - CD, na ktorom budú uvedené lokality kosenia, ktoré musí
uchádzač vyplniť svojou navrhovanou cenou s DPH za kosenie jednotlivých trávnikov. Usmernenie pre vyplnenie
jednotlivých tabuliek - jednotlivé lokality je uvedené v sprievodnej správe na pamäťovom médiu - CD, ktoré tvorí súčasť
súťažných podkladov.  
Súťažné podklady si môže vyžiadať každý záujemca, ktorého predmet podnikania súvisí s predmetom zadávanej
zákazky, na základe Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zaslaných e-mailom, poštou , faxom na hore uvedenej
adrese najneskôr do 11.09 2014 do 12,00 hod. 
Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi formami:  
- e-mailom, odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu, faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť
buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej žiadosti sa
záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady, 
- osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v
pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod. na základe písomnej žiadosti doručenej osobne, inak do 5 dní odo dňa
prevzatia žiadosti, poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel. 
Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti. 
Ak ponuku predloží uchádzač, ktorý si nevyžiadal súťažné podklady od verejného obstarávateľa, tento ho nevedie v
evidencii, a tomuto uchádzačovi nebude v prípade potreby zaslané spresnenie, resp. vysvetlenie súťažných podkladov,
verejný obstarávateľ nezodpovedá za zistené rozdiely v takejto predloženej ponuke. 
Verejný obstarávateľ v elektronickej podobe súťažné podklady neposkytuje. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 46 zákona o
verejnom obstarávaní.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám
a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.  
Verejný obstarávateľ v takých prípadoch upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania s
uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uviesť maximálne akceptovateľné ceny kosenia / m2 s pohrabaním a odvozom
pokosenej. Maximálne ceny kosenia sú uvedené v časti E. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov. 
Ponuky presahujúce maximálnu cenu nebudú akceptovateľné. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ocenil minimálne 20 % z celkovej výmery plochy 4 280 000 m2 určenej na
kosenie, t. j. minimálne 856 000 m2. 
V prípade, nepredloženia ani jednej ponuky, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám
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určených verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo ak nebude predložená žiadna žiadosť o účasť za
predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia verejný obstarávateľ bude postupovať
podľa § 58 zákona č. 25/2006 Z.z.. 
V prípade ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi. 
Elektronická aukcia sa nepoužije z dôvodu poskytnutia služby, ktorá nie je bežne dostupná na trhu a z dôvodu
špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.07.2014
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