
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) 
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1.Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 
Správa mestskej zelene v Košiciach  
IČO: 17078202  
Rastislavova 79, 04001 Košice  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Košice  
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Luxová  
Telefón: +421 556221400  
Fax: +421 556224557  
Email: luxovasmsz@kosice.sk; smsz@kosice.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.smsz.sk  
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
iné - Iný verejný obstarávateľ 
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): príspevková organizácia 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d) 
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.OPIS 
II.1.Názov zákazky 
Špeciálne jazdené nákladné motorové vozidlo 
II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb 
Tovary 
Hlavné miesto dodania tovarov: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 
NUTS kód: 
SK042 

II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup špeciálneho jazdeného nákladného motorového vozidla pre zabezpečenie údržby 
zelene na území celého mesta Košice vrátane realizácie objednávok pre našu organizáciu situovaných aj mimo 
územia mesta Košice. Pre zabezpečovanie tejto činnosti je potrebné zabezpečovať prísun materiálu, odvoz 
biologického odpadu na recykláciu v mestskej kompostárni, ako aj presun potrebnej techniky na danú činnosť. 
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34137000-6 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 34144000-8 
II.1.5)Časti 
Táto zákazka sa delí na časti Nie 
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota 28 076,0000 EUR 
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky) 
Zadajte hodnotu: 7 
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1.Podmienky účasti 
III.1.1.Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke 
predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu 
zákazky 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 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a) Vyhlásenie uchádzača, že špeciálne jazdené nákladné motorové vozidlo, na ktoré uchádzač predkladá ponuku 
zodpovedá požiadavkám a technickému opisu v zmysle súťažných podkladov a Výzvy na predloženie ponuky. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním 
predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky. Uvedená 
podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že 
má praktické skúsenosti s dodávkou k predpokladanej hodnote zákazky. 
 
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. 
 
Minimálna požadovaná úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
Podmienku účasti verejný obstarávateľ zadefinoval a zahrnul medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k 
predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi predmetu 
zákazky s odbornými skúsenosťami z obsahu predmetu zákazky. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie 
ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Voľba Najnižšia cena 
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia 
Nie 
IV.2.Administratívne informácie 
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
02/2015 
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum a čas: 29.05.2015 12:00 
Úhrada za súťažné podklady 
Uveďte Nie 
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 29.05.2015 12:00 
IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 01.06.2015 09:00 
Miesto : Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk je verejné.  
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača.  
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa 
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.  
Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné 
mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslicou, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie 
VI.2.Ďalšie doplňujúce informácie 
Podlimitná zákazka je vypracovaná v zmysle § 100 - 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vyžiadať si súťažné podklady na hore uvedenej adrese do 
18.05.2015 (vrátane) na základe písomnej žiadosti uchádzača. V prípade ak je žiadosť o súťažné podklady 
zaslaná poštou alebo e-mailom, verejný obstarávateľ bude požadovať jej predloženie prostredníctvom pošty. 
Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch. 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Každú podmienku účasti v tomto postupe verejný 
obstarávateľ určil v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na overenie osobného postavenia 
uchádzača, ako aj preukázanie odbornosti a splnenia požiadaviek na zákazku. Z toho dôvodu ich považuje všetky 
za primerané a potrebné. 



Doklady ktoré preukazujú splnenie podmienok účasti je možné nahradiť čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 

11. Okrem dokladov na splnenie podmienok účasti uchádzač predloží doklady uvedené v časti III. Príprava 
ponuky bod 17. Obsah a forma ponuky a časti D. Opis predmetu zákazky. Nakoľko sa jedná o použité vozidlo, 
verejný obstarávateľ žiada predložiť čestné vyhlásenie, že vozidlo je plne funkčné, s platným STK/EK a v dobrom 
technickom stave . 
Verejný obstarávateľ v elektronickej podobe súťažné podklady neposkytuje. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a 
najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 46 zákona 
o verejnom obstarávaní. 
V prípade nepredloženia ani jednej ponuky alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám 
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. o verejnom obstarávaní. 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi. 
Elektronická aukcia sa nepoužije z dôvodu dodávky tovaru nie bežne dostupného na trhu nakoľko sa jedná o 
atypické zariadenie vyrábané na špeciálne požiadavky zákazníka. 
Verejného obstarávania sa nemôžu zúčastniť uchádzači v zmysle § 26a zákona č. 25/2006 Z.z. verejnom 
obstarávaní. 

 


