
 
         MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-Sídlisko KVP 

     Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
 
 

 
 
 

Prieskum trhu za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky: 
 

,, Čistenie -  zametanie  komunikácií  od  posypového materiálu   na území Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP“ 

  
 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
IČO: 00691089 
Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta MČ 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hankovský 
Telefónne číslo: 055/789 06 26 
e-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk 
 
Lehota na dodanie predmetu zákazky:  Rok 2019 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  9061000-6, 90612000-0, 90914000-7 
 
 
Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je čistenie -  zametanie miestnych komunikácií, parkovísk, obrubníkov od 
nánosov, chodníkov, schodov, verejného priestranstva od posypového materiálu  vrátane nakladania, 
odvozu, likvidácie odpadu a všetkých ostatných nákladov a výdavkov spojených s predmetom 
zákazky. Jedná sa o zametanie posypového materiálu z vnútro blokových vozoviek, parkovísk, 
čistenie obrubníkov od nánosov, zametanie chodníkov vrátane priľahlej zelene, schodov, verejného 
priestranstva od posypového materiálu  na území  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  

Termín začatia prác a  samotný rozsah prác zadá obstarávateľ  zhotoviteľovi minimálne 2 dni 
vopred  ( písomne, e-mailom).  
 Zhotoviteľ je povinný viesť  denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti (denný rozsah 
prác, množstvo, počasie, počet pracovníkov.).  Zhotoviteľ po skončení prác písomne alebo e-mailom 
oznámi ukončenie prác. Obstarávateľ preberie od zhotoviteľa práce na základe protokolu, kde sa  zápis 
zdokumentuje kvalita prevedených prác. 

Rozsah predmetu zákazky: 
 
Názov položky 

 
Rozsah predmetu zákazky 

 Čistenie od posypového materiálu: miestne 
komunikácie, parkoviská, obrubníkov od 
nánosov, chodníkov, schodov a verejného 
priestranstva od posypového materiálu 
vrátane súvisiacich služieb 

 
Predpokladaná plocha: 185 000 m² 

 
 



Predpokladaná plocha uvedená v tabuľke nie je záväzná.  
 
Práce a ich rozsah budú vykonávané podľa požiadavky obstarávateľa a fakturovať sa bude podľa 
skutočne vykonaných prác. 

Návrh ceny predmetu zákazky:  
- Navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách. 
- Cena predmetu zákazky bude  predložená v štruktúre podľa prílohy číslo 1.  
-    Do jednotkových cien je potrebné  zahrnúť  čistenie - zametanie miestnych komunikácií, 

parkovísk, obrubníkov  od nánosov,  chodníkov  vrátane  priľahlej  zelene,  schodov,   verejného  
priestranstva od posypového   materiálu   vrátane   nakladania,   odvozu,   likvidácie   odpadu  a  
všetkých   ostatných   nákladov a výdavkov spojených s predmetom zákazky. 

- Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním. 
- Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu je vhodné, aby uchádzači o zákazku vykonali obhliadku 

miesta, kde sa budú obstarávané služby poskytovať; v prípade otázok súvisiacich 
s obhliadkou je potrebné obrátiť sa na tel. č. 055/7890626 resp. na 0948912981. 

 
Obsah ponuky: 
Cenová ponuka musí obsahovať: 

- Vyplnená príloha č. 1  
- Stručný popis akým spôsobom zhotoviteľ zabezpečí informovanosť obyvateľov o vykonávaní 

prác na jednotlivých uliciach za účelom uvoľnenia parkovísk pre ich dôkladné vyčistenie 
(dopravné značenie, plagáty na dopravnom značení, a iné ). 

- Neoverená kópia oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na 
ktoré sa predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady   

- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní 

 
Lehota na doručenie cenovej ponuky :  11.3.2019 do 12.00 hod.  

- v listinnej podobe: 
Cenovú ponuku v listinnej forme v zapečatenej obálke označenej názvom predmetu 
zákazky  „Čistenie -  zametanie  komunikácií  od  posypového materiálu   na území 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP “ doručte na adresu: Miestny úrad MČ Košice - 
Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice alebo priamo do podateľne miestneho 
úradu. 

- alebo v elektronickej podobe na adresu: prednosta@mckvp.sk 
 
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača.  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo v zmysle ustanovení § 536 a nasl. 
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Za predloženie požadovaných informácií vopred ďakujeme. 
Získané informácie nie sú záväzné pre mestskú časť. 
 
 
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: 
 
                                                                                                       Ing. Miroslav Michalus  
                                                                                                                   prednosta 
 
 
 V Košiciach 26.02.2019 



                                                                                                                                                                                          
Príloha číslo  1 
 
 
 
 

 
Názov položky 

 
MJ 

Jednotková 
cena bez 
DPH 

Jednotková 
cena  s DPH 

Predpokla-
dané celkové 
množstvo 
 

Celková cena   
bez DPH 

Celková cena  s 
DPH  za   
položku 

Čistenie miestnych 
komunikácií, parkovísk
, obrubníkov od 
nánosov, chodníkov, 
schodov a verejného 
priestranstva  od 
posypového materiálu  
vrátane súvisiacich 
služieb 

 
 
 
 
 
1 m² 

   
 
 
 
 
185 000 m² 

  

 
Kritérium: Celková cena v € vrátane DPH za celý predmet   zákazky: 

 

 

 
Poznámka: Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom 
DPH, uvedie v ponuke.  
 
 
 
 

 
 
 


