
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky 
(podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení) 

  

 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

  
Názov: mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Sídlo: Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

IČO:  00691089 

Štatutárny orgán: Ing. Alfonz Halenár, starosta MČ 

Kontaktná osoba: Mária Kopuničová 

Telefónne číslo: 055/7890625 

e-mail: maria.kopunicova@mckvp.sk 

 

 

2) Predmet zákazky: 

  

,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov 

a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ 

  
Kód CPV: hlavný slovník  90620000-9 Odpratávanie snehu  

    90630000-2 Odpratávanie ľadu 

50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest 

a iných zariadení  

44113910-7 Materiály na zimnú údržbu 

    90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 

90914000-7 Služby na čistenie parkovísk 

 

3) Opis predmetu zákazky: 

  
Predmetom zákazky je vykonávanie služieb pre objednávateľa služby, špecifikované 

ako zimná údržba miestnych komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a 

verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  

Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zákazky rozumie najmä 

odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy, posyp inertným a zmiešaným materiálom      z 

ciest, chodníkov, parkovísk, schodov, plôch na zastávkach MHD, priechodov pre chodcov, 

verejných priestranstiev a prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných  budov pre 

zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ako aj všetky ostatné činnosti a úkony tak, aby bola 

zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácií v súlade s právnym poriadkom SR.  

Zimná údržba komunikácií na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, v správe 

objednávateľa bude zabezpečovaná v rozsahu:  

S1. strojné pluhovanie vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, 

zastávok MHD  

S2. strojný posyp vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok 

MHD. Strojný posyp zahŕňa v sebe nižšie uvedené možnosti – podľa potreby: 



S2a. posyp inertným materiálom 

S2b. posyp posypovou soľou 

S2c. Posyp zmiešaný (inertný + posypová soľ) 

Strojový posyp S2a., S2b. a S2c. vyjadrený v hodinách, môže byť súčasťou hodín 

strojného pluhovania, alebo môže byť vykonaný samostatne. 

M1. odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane  

M2. posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre 

chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných 

budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

M3. odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

 

Predpokladané množstvá:  

 

Okrsok I. a IV.: 

Názov položky MJ 
Predpokladané 

množstvo MJ za 

zmluvné obdobie 
 S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov: 

strojné pluhovanie (vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD a verejných priestranstiev) 
1 hodina 80 

S2a. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - inertný ( vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD, verejných priestranstiev,) 
1 hodina 20 

 S2b. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - soľou ( vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD, verejných priestranstiev) 
1 hodina 30 

 S2c. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - zmiešaný ( vozoviek, parkovísk, 

chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 
1 hodina 30 

M1.  Odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, 

schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, 

verejných priestranstiev, prístupových chodníkov 

a schodov k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, 

malými mechanizmami alebo kombinovane 

osobohodina 500 

 M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, 

zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných 

priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými 

mechanizmami alebo kombinovane 

osobohodina 300 

M3.Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými 

mechanizmami alebo kombinovane 
 

osobohodina 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okrsok II. a III.: 

Názov položky MJ 
Predpokladané 

množstvo MJ za 

zmluvné obdobie 
 S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov: 

strojné pluhovanie (vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD a verejných priestranstiev) 
1 hodina 80 

S2a. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - inertný ( vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD, verejných priestranstiev,) 
1 hodina 20 

 S2b. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - soľou ( vozoviek, parkovísk, chodníkov, 

zastávok MHD, verejných priestranstiev) 
1 hodina 30 

 S2c. Posyp vozoviek a chodníkov: 

strojný posyp - zmiešaný ( vozoviek, parkovísk, 

chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 
1 hodina 30 

M1.  Odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, 

schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, 

verejných priestranstiev, prístupových chodníkov 

a schodov k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, 

malými mechanizmami alebo kombinovane 

osobohodina 500 

 M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, 

zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných 

priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými 

mechanizmami alebo kombinovane 

osobohodina 300 

M3.Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými 

mechanizmami alebo kombinovane 
 

osobohodina 200 

 

*Uvedené množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. 

Objem objednaných prác závisí od klimatických a poveternostných podmienok. 

 

S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov: 

Na vozovkách sa bude odhŕňanie snehu vykonávať mechanizmami so šírkou radlice 

takou, aby bolo zabezpečené odhrnutie celej šírky jedného jazdného pruhu vozovky a súčasne 

nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov vozovky a verejnej zelene.  

Chodníky majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m na úroveň asfaltu (podľa 

možnosti). 

 

S2. Strojný posyp materiálom: 

Na vozovkách sa bude posyp vykonávať mechanizmami so šírkou rozmetania takou, 

aby bol zabezpečený posyp vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných 

automobilov. 

Chodníky musia byť posypané mechanizmom so šírkou rozmetania minimálne 1,5 m 

a maximálne 2 m. Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom 

a spolu určia, či je nutné posyp vykonať. Množstvo posypového materiálu bude dodávateľ voliť 

v závislosti od poveternostných podmienok a povrchu chodníkov. Verejný obstarávateľ umožní 

zhotoviteľovi vytvoriť miesta pre uloženie posypového materiálu. 



M1. Odhŕňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane: 
Na chodníkoch zo zámkovej dlažby, schodoch, zastávkach MHD, priechodoch pre 

chodcov, verejných priestranstvách, prístupových chodníkoch a schodov k vchodom obytných 

budov  bude odhŕňanie snehu vykonávané manuálne, malými mechanizmami, alebo 

kombinovane.  Chodníky a schody  majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m na úroveň 

zámkovej dlažby, príp.asfaltu (podľa možnosti). 

 

M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre 

chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných 

budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane: 

Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom a spolu určia, 

či je nutné posyp vykonať. Množstvo posypového materiálu bude dodávateľ voliť v závislosti 

od poveternostných podmienok a povrchu chodníkov a schodov. Verejný obstarávateľ umožní 

zhotoviteľovi vytvoriť miesta pre uloženie posypového materiálu. 

 Súčasťou predmetu zákazky v časti M1-M3 sú prenosné nádoby (vrátane ich dopĺňania 

posypovým materiálom počas zimnej sezóny) v počte minimálne 15 ks za účelom vykonávania 

posypu. Nádoby budú rozmiestnené na kritických miestach po dohode                s 

objednávateľom.  

Plnenie nádob posypovým materiálom bude zhotoviteľ dopĺňať bezplatne podľa potreby 

tak, aby nádoby vždy spĺňali podmienku pripravenosti na ručný posyp v dostatočnom objeme. 

Verejný obstarávateľ umožní dodávateľovi vytvoriť miesta pre uloženie nádob          a 

posypového materiálu. 

 Obstarávateľ dodá zhotoviteľovi očíslovaný zoznam miest so schodmi a dôležité úseky 

chodníkov. Na týchto miestach sa bude čistenie vykonávať so šírkou očisteného schodu, resp. 

chodníka 1,5 m. Promenádny chodník po oboch stranách – aj po bezbariérovej strane. 

 

 M3. Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

Na chodníkoch zo zámkovej dlažby, schodoch, zastávkach MHD, priechodoch         pre 

chodcov, verejných priestranstvách, prístupových chodníkoch a schodov k vchodom obytných 

budov  bude odstraňovanie ľadu  vykonávané manuálne, malými mechanizmami, alebo 

kombinovane.  Chodníky a schody  majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m           na úroveň 

zámkovej dlažby, príp. asfaltu (podľa možnosti). 

 

 

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  áno 

 

časť A/ strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsok I. a IV. 

časť B/ strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsok II. a III. 

časť C/ strojný posyp chodníkov a ciest – okrsok I. a IV. 

časť D/ strojný posyp chodníkov a ciest– okrsok II. a III. 

časť E/ Odhŕňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

– okrsok I. a IV.  

časť F/ Odhŕňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

– okrsok II a III.  



 

Dôležité: 
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku v rámci jednej , niekoľkých alebo všetkých častí 

zákazky. Pri hodnotení cenových ponúk budú všetky časti zákazky posudzované osobitne. 

Rozdelenie územia MČ na okrsky je uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve. 

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení:  nie. 

6) Miesto poskytnutia predmetu zákazky: územie miestnych komunikácií II a III triedy, 

parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP bližšie uvedené v bode 5 tejto Výzvy 

 

 

7) Ponuka musí obsahovať: 

7.1. doklady preukazujúce, že dodávateľ disponuje mechanizmami na výkon prác v zmysle 

zákazky: 

     - Pre časť zákazky A/ a B/: vozidlo s radlicou pre každú časť zákazky 

 - Pre časť zákazky C/ a D/: vozidlo s rozmetávačom posypového materiálu pre každú časť 

zákazky 

7.2 Pre časť zákazky A/ až F/: predložiť čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak sa stane 

v tejto súťaži úspešným, bude mať počas trvania zmluvy uzavretú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku, spôsobenú tretím osobám v súvislosti 

s činnosťou, vykonávanou podľa návrhu zmluvy týchto súťažných podkladov do výšky 

minimálne 100 000.- € a to na celú dobu trvania tejto zmluvy, t.j. od 15.11.2018 do 31.03.2019. 

V tomto čestnom vyhlásení štatutárny orgán uchádzača potvrdí, že v prípade, že sa stane 

úspešným uchádzačom, najneskôr v deň podpísania zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi 

platnú poistnú zmluvu, týkajúcu sa poistenia zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku, 

spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou, vykonávanou podľa návrhu zmluvy týchto 

súťažných podkladov do výšky minimálne 100 000.- € a to na celú dobu trvania tejto zmluvy, 

t.j. od 15.11.2018 do 31.03.2019, v zmysle ust. § 420a Občianskeho zákonníka s poistným 

plnením po celú dobu platnosti zmluvy. 

7.3 Návrh na plnenie kritéria pre každú časť, pre ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku, a to 

v štruktúre podľa príloh k tejto Výzve 

 

  

8) Predpokladaná hodnota zákazky: 

49 990.- EUR bez DPH za celý predmet zákazky, 59 988.- EUR s DPH 

 

Mestská časť má z predchádzajúcich období niektoré skúsenosti s výškou fakturácie za predmet 

zákazy. Množstvá MJ, uvádzané v tabuľkách pre okrsky I. a IV. a II. a III. sú odhadované 

a nemali by slúžiť ako pomôcka pre presný výpočet ponúkaných cien pre jednotlivé oblasti 

zákazky. Množstvá MJ v zimnej sezóne sa určujú na základe prevedených výkonov 

v jednotlivých častiach zákazky.  

 

Nasledujúce výšky percent z celkových nákladov na zimnú údržbu sú orientačné za jednu 

sezónu a za celú MČ – všetky 4 okrsky: 

 

- pohotovosť: strojové odhŕňanie a posyp vozoviek a chodníkov   20% 



- pohotovosť: odhŕňanie snehu a posyp schodov, dôležitých úsekov,  

   prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov   15% 

- strojové odhŕňanie snehu a posyp vozoviek a chodníkov    25% 

- odhŕňanie snehu a posyp schodov, dôležitých úsekov, prístupových 

   chodníkov a schodov k vchodom obytných budov    40% 

 

9) Spôsob určenia ceny: 

9.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

9.2   Cenu predmetu zákazky uchádzač predloží v štruktúre podľa rozsahu predmetu zákazky, 

o ktoré sa uchádza.  

9.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná 

jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná celková cena v EUR s DPH za každú časť 

zákazky, o ktorú sa uchádza.  Cenovú ponuku uchádzač predloží v štruktúre podľa príslušnej 

prílohy k tejto výzve: 

Pre časti A/ alebo B/ - príloha č. 2 

Pre časti C/ alebo D/ - príloha č. 3 

Pre časti E/ alebo F/  - príloha č. 4 

 

9.4 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná celková cena v EUR bez DPH   za 

každú časť zákazky, o ktorú sa uchádza.  Cenovú ponuku uchádzač predloží v štruktúre podľa 

príslušnej prílohy k tejto výzve, podľa popisu vyššie. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 

uvedie v ponuke. 

 

Cena za mernú jednotku a celková cena musia zahŕňať všetky súvisiace náklady (napr. nákup 

a vytvorenie dostatočného množstva posypového materiálu na území MČ) 

  

9.5 Pri zadávaní hodnôt podľa bodu 12 tejto Výzvy v systéme ERANET uchádzač vyplní 

údaje v systéme ERANET v časti "Návrh na plnenie kritérií", a to spôsobom uvedeným v 

manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke. Hodnoty zadávané v systéme 

ERANET musia byť totožné s hodnotami, ktoré uchádzač uvedie vo svojom návrhu na plnenie 

kritéria pre konkrétnu časť (Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií pre časti A/ alebo B/, Príloha 

č. 3: Návrh na plnenie kritérií pre časti C/ alebo D/, Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií pre 

časti E/ alebo F/) 

 

9.6  Všetky ceny uvedené v tabuľke na zadanie návrhu na plnenie kritéria v systéme ERANET  

a vo vyplnených návrhoch na plnenie kritériá sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. 

  

10) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 

stavebných prác alebo poskytnutia služby 

10.1 s úspešným uchádzačom, resp. úspešnými uchádzačmi bude uzavretá zmluva o dielo 

v trvaní 15.11.2018 – 31.03.2019 

Návrh zmlúv o dielo pre jednotlivé časti je prílohou tejto Výzvy.  

 



10.2 dodávateľovi bude uhradená okrem odplaty za dodanie služby aj paušálna odmena za 

pohotovosť – a to: 

a) vo výške 400,- EUR bez DPH mesačne - ak v ktorejkoľvek časti zákazky A/, B/, C/, 

D/ bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač: 

A/ - teda strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsok I. a IV. 

B/ - teda strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsok II. a III. 

C/ - teda strojný posyp chodníkov a ciest – okrsok I. a IV. 

D/ - teda strojný posyp chodníkov a ciest – okrsok II. a III 

 

b) vo výške 500,- EUR bez DPH mesačne - ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač 

za časť zákazky E/ alebo F/ : 

E/ Odhŕňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo 

kombinovane – okrsok I. a IV.  

F/ Odhŕňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo 

kombinovane – okrsok II. a III.  

c) vo výške 1 000,- EUR bez DPH mesačne za každé 2 časti zákazky, v ktorej bude 

vyhodnotený ako úspešný uchádzač: 

A/ + B/ - teda za strojné pluhovanie chodníkov a ciest na území celej MČ 

C/ + D/ - teda za strojný posyp chodníkov a ciest na území celej MČ 

 

 

11) Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

11.1  Ponuka musí byť vyhotovená elektronickej podobe.  

11.2 Elektronickú ponuku zadáva uchádzač na webovej stránke https://mckvp.eranet.sk podľa 

pokynov, uvedených v manuáli na uvedenej prihlasovacej stránke. Zákazku nájde v záložke 

Zoznam zákaziek/ Prehľad verejných súťaží pod názvom: ,,Zimná údržba miestnych 

komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na 

území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP údržba“   

 Ak sa pri zadávaní dát, alebo pri nahrávaní súborov uchádzač stretne s akýmikoľvek 

problémami, kontaktuje podporu systému Eranet, na tel. +421 948 877 665. 

11.3 Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2018, do10.00 hod. 

 

12) Dátum, čas a miesto otvárania ponúk: 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, dňa 17.10.2018, o 10.30  hod. 

  

13) Kritériá na hodnotenie ponúk: 

https://mckvp.eranet.sk/


 Časť zákazky A/, B/: 

1. celková cena  - váha kritéria 40% 

2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže previesť službu             

(1 jazdný pruh)  v rámci príslušnej časti zákazky  - váha kritéria 40% 

3. reakčná doba, t.j. doba, za ktorú dodávateľ dokáže nastúpiť na výkon prác; 

reakčná doba začína plynúť okamihom vzniku vzájomnej dohody objednávateľa 

a dodávateľa o potrebe zásahu - váha kritéria 20% 

 

Časť zákazky C/, D/ 

1. celková cena - váha kritéria 50% 

2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže vykonať posyp na 

1 km vo vymedzenom území v zmysle príslušnej časti zákazky  - váha kritéria 

50% 

 

Časť zákazky E/, F/: 

1. celková cena - váha kritéria 40% 

2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže vyčistiť 100 m 

v rámci  príslušnej časti zákazky - váha kritéria 40% 

3. reakčná doba, t.j. doba, za ktorú dodávateľ dokáže nastúpiť na výkon prác; 

reakčná doba začína plynúť okamihom vzniku vzájomnej dohody objednávateľa 

a dodávateľa o potrebe zásahu - váha kritéria 20% 

 

Úspešných uchádzačom pre danú časť zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý v hodnotení ponúk 

predložených pre konkrétnu časť získa najvyšší počet bodov. 

 

14) Lehota viazanosti ponúk – 31.03.2019 

 

15) Doplňujúce informácie:  
  

14.1 S uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač vzhľadom na kritériá pre 

hodnotenie zákazky, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu. 

14.2 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú 

neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom, nezaväzuje verejného obstarávateľa 

uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť 

použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky 

vyhlásené. 

14.3 Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí 

trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná zástupcom uchádzača. Výsledkom verejného 

obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom. 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 

13.5 Verejný obstarávateľ do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, písomne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí 

predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu 

nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Košiciach 01.10.2018 



 

 

 

Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky zákazky: 

Príloha č. 1: Rozdelenie územia MČ na okrsky 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií pre časti A/ alebo B/ 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií pre časti C/ alebo D/ 

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií pre časti E/ alebo F/ 

Príloha č. 5: Návrh zmluvy o dielo pre časti A, B, C, D 

Príloha č. 6: Návrh zmluvy o dielo pre časti E, F 

 


