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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: „Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves“  

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
 

Úradný názov: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves  

Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, Slovenská republika  

Štatutárny orgán: Ing. Milan Lesňák – starosta mestskej časti  

IČO: 00690996 DIČ: 2020761556  

Kontaktné miesto:  
Kontaktná osoba: Viera Koščová  
Telefón/Fax: 0907 316 068  
E-mail: koscova@kosickanovaves.sk  

Spoločný slovník obstarávania CPV:  
Hlavný predmet  
Hlavný slovník: Zimná údržba komunikácií  
45233141-9 - Práce na údržbe ciest  
NUTS kód: SK042  

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  
 
„Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves“  

 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 
Zimná údržba komunikácií a výtlkov v správe Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 
plnenej na základe priebežných požiadaviek verejného obstarávateľa v zmysle 
špecifikácie predmetu zákazky- Príloha č.1. Miestom plnenia zimnej údržby sú miestne 
komunikácie v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sú v správe mestskej 
časti a po ktorých nepremáva MHD : ul. Poľná , ul. Vínová, ul. Agátová, ul. Herlianska, 
ul. Buková, ul. Brestová, ul. Jaseňová, tzv. „Pustinka“ – prechod medzi ulicami Sv. 
Ladislava a ul. Mliečnou, ul. Sv.Ladislava, ul. Na Doline, ul. Vyšná úvrať, ul. Trnková, ul. 
Ortváňová, ul. Furčianska, prechod medzi Ortváňovou a Trnkovou. 

 
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH):  
 
5 000,00 Eur bez DPH (slovom: Päťtisíc)  
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5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 
 
Predmet zákazky je delený na časti: 
Odhŕňanie snehu a zimný posyp 
komunikácie 

 
6. VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
 
Uchádzačom sa umožňuje predložiť 
variantné riešenie vo vzťahu 
k požadovanému riešeniu 

 
7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK: 
 
Do:  07/11/2016   Do: 12:00 hod. 

 
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 
 
Do:   15/04/2017 

 
9. STANOVENIE CENY:  
 
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu 
zákazky:  
- dovoz a odvoz materiálu a stavebných mechanizmov, palivo  
- zabezpečenie ochrany BOZP po celú dobu vykonávania prác.  
- ďalšie náklady 

 
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:  
 
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Rámcovej zmluvy.  
Miestom plnenia predmetu zákazky: miestne komunikácie v správe mestskej časti  
Košice- Košická Nová Ves 
Lehota dodania predmetu zákazky: do max. 2 hodín od telefonickej objednávky prác.  
Splatnosť faktúr: 30 kalendárnych dní 

 
11. PODMIENKY ÚČASTI:  
 
Uchádzač predloží nasledovné doklady:  
- Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení dodávať tovar 
na predmet zákazky)  
- Zoznam techniky vyhradenej na realizáciu zimnej údržby  
- Príloha č. 1 Výkaz výmer (ocenený uchádzačom)  
- Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač) 
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12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:  
 
Jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky. 

 
13. PREDKLADANIE PONÚK:  
 
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, 
alebo ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:  
• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)  
• „NEOTVÁRAŤ“  
• Heslo: „Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves“  
Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne):  
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 
Mliečna č.1 , 040 14 Košice - Košická Nová Ves, Slovenská republika  
 
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a 
nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 
doručenie ponúk.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 
14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu, alebo 
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
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Prílohy: 
 
- Príloha č. 1  PONUKA UCHÁDZAČA 
 

Vypracoval: Ing. Milan Lesňák 
Dňa: 28.10.2016 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu 
a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v 
ponuke. 

 
 
 

____________________________ 
Ing. Milan Lesňák 
        Starosta 

 


