Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Kosenie verejných priestranstiev na území 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. Michal Krcho – starosta mestskej časti
IČO: 00690996

DIČ: 2020761556

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Ing. Michal Krcho
Telefón/Fax: 0918 630 122
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77310000-6
NUTS kód: SK042
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
„Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves“
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je realizácia kosenia verejných priestranstiev so zberom a likvidáciou pokosenej
trávy v období 9/2019 – 10/2020:
Kosenie plánované :
2 x ročne v období mesiacov september – október 2019
5 x ročne v období mesiacov máj – október 2020. Objednávateľ dodá rozpis jednotlivých lokalít vo
výmere 19 730 m².
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
6 500,00 EUR bez DPH ( slovom šesťtisícpäťsto EUR bez DPH)
6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné

Predmet zákazky nie je delený na časti.

riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 4. 9. 2019.

Do: 11/2020

Do: 12:00 hod.

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:
 kosenie verejných priestranstiev rôznym technickým vybavením podľa rázovitosti krajiny






(verejného priestranstva), vrátane odvozu a likvidácie pokosenej trávy
BOZP osôb vykonávajúcich práce v súvislosti s dodávanou službou
pohonné hmoty do rôzneho technického vybavenia
ochranný odev osôb vykonávajúcich predmet zákazky
a prípadné ďalšie náklady.

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality. 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.
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávanie zákazky bude uzavretie Rámcovej zmluvy na obdobie od účinnosti zmluvy pod
dobu 14 mesiacov.
Miesto plnenia predmetu zákazky: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Lehota dodania predmetu zákazky: priebežne odo dňa vystavenia čiastkovej objednávky
Splatnosť faktúr: 15 kalendárnych dní
9. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
 Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení realizovať
predmet zákazky)
 Referencie: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom dodaní služby preukázať realizáciu
zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu
predchádzajúcich 2 rokov , v závislosti od vzniku spoločnosti. Požaduje sa predložiť
minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom dodaní služby rovnakého alebo obdobného
charakteru vo výške minimálne 5 000,00 EUR bez DPH kumulatívne za 2 roky.
 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania v min. poistnej sume
20 000,00 EUR (platnosť poistenia počas trvania zmluvy). Uchádzač predloží kópiu poistnej
zmluvy.
 Zoznam minimálneho strojového vybavenia: verejný obstarávateľ požaduje predložiť
zoznam strojového vybavenia: uvedie sa typ stroja, značka stroja, rok výroby, výkon.
Minimálna požiadavka je preukázanie zostavy zariadení: minimálne strunová kosačka (3 ks),
ochranná plachta v rozmere min. 2 x 1,5 m (2 ks), malotraktorová kosačka (1 ks), motorové
vozidlo na prepravu strojového vybavenia a osôb obsluhujúcich strojové vybavenie (1 ks)
 Personálne zabezpečenie: verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam osôb v počte
minimálne 4 osoby, ktoré budú k dispozícii na výkon realizácie predmetu zákazky. Požaduje
sa predložiť čestné vyhlásenie jednotlivých osôb, že budú k dispozícii v plnom rozsahu počas
realizácie zmluvy (min. počet 4 osoby)
 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovanú službu. (výpis z obchodného registra,
živnostenský list..)
 Čestné prehlásenie s uvedeným názvom firmy a kontaktom na zodpovednú osobu
odberateľa.
 Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač sa oboznámil s predmetom obstarávania - vykonaná
obhliadka predmetu zákazky
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač)

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: „Kosenie 2019 - 2020“
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.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Verejný obstarávateľ môže zrušiť
súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
15. PRÍLOHY:
Príloha č. 1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií
VYPRACOVAL: Ing. Michal Krcho
DŇA: 19.8.2019

_____________________________
Ing. Michal Krcho
Starosta

