
 

                  MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-Sídlisko KVP 
     Tr. KVP č.1, 040 23 Košice 

 
 

Výzva na  predloženie cenovej ponuky zákazky  
(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení) 
 

 
1. Obstarávateľ: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP 
          Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 
     IČO: 00691089 
Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta MČ 
Kontaktná osoba: Mária Kopuničová 
Telefónne číslo: 055/7890627 
e-mail: maria.kopunicova@mckvp.sk 
 
2) Predmet zákazky:   
,, Údržba verejnej zelene na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“          
  
3) Opis predmetu zákazky:  
 
     Hlavný slovník:   77300000-3 - Záhradnícke služby 
     Doplnkový slovník: 77314100-5 - Údržba trávnikov 
 
Predmetom verejného obstarávania je Údržba verejnej zelene na území Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP. Táto služba zahŕňa:    
 

a) Kosenie trávnatého a lúčneho porastu s max. výškou 50 mm, vyčistenie a upratanie 
všetkých plôch od biologického odpadu vzniknutého po kosení vrátane odvozu.   

b) Hrabanie lístia v určenej výmere, vyčistenie a upratanie všetkých plôch od 
biologického odpadu vrátane odvozu.  

c) Orezy stromov podľa požiadaviek a potrieb na základe telefonického nahlásenia 
a zápisom v denníku, vyčistenie a upratanie všetkých plôch od biologického odpadu 
vrátane odvozu. 

d) Orez kríkov podľa požiadaviek a potrieb na základe telefonického nahlásenia 
a zápisom v denníku, vyčistenie a upratanie všetkých plôch od biologického odpadu 
vrátane odvozu. 

e) Orez živých plotov podľa požiadaviek a potrieb na základe telefonického nahlásenia 
a zápisom v denníku, vyčistenie a upratanie všetkých plôch od biologického odpadu 
vrátane odvozu. 

f) Výrub stromov podľa požiadaviek a potrieb na základe telefonického nahlásenia 
a zápisom v denníku, upratanie všetkých plôch od biologického odpadu vrátane 
odvozu.  

 
 
 
 



Technická špecifikácia: 
 
 

Názov služby M.j. Výmera/ Množstvo 
Počet 

opakovaní 

Kosenie trávnatého porastu na 
max. výšku 50 mm 

m²           350 000   4 

Kosenie lúčneho  porastu na 
max. výšku 50 mm 

m² 85 000 3 

Hrabanie lístia m²              40 000   1 

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 30 cm) 

ks 
                       2   

1 

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 40 cm) 

ks 
                       2   

1 

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 50 cm) 

ks 
                       2   

1 

Orez stromov (priemer koruny       
2 až 4 m) 

ks 
                     30   

1 

Orez stromov (priemer koruny       
4 až 6 m) 

ks 
                     30   

1 

Orez stromov (priemer koruny       
6 až 8m) 

ks 
                     20   

1 

Orez kríkov ( priemer do 3 m) ks                1 500   1 
Orez živých plotov m²                7 700   1 

 
Poznámka : Uvedené množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného obstarávateľa 
záväzné. 
 
Na vykonanie jednotlivých prác má verejný obstarávateľ nasledovné požiadavky: 

a) Pred začatím kosby je uchádzač povinný vyčistiť plochy od všetkých nečistôt 
majúcich dopad na kvalitu vykonanej kosby.  

b) Kosbu realizovať vhodným technologickým postupom (napr. použitím ochranných 
plachiet, vhodných mechanizmov a pod.) tak, aby nedošlo k zraneniu osôb, či k 
znečisteniu okolitých plôch, alebo k znečisteniu, alebo poškodeniu objektov (ciest, 
chodníkov, budov, motorových vozidiel, plastík a pod.). V prípade vzniku akejkoľvek 
škody je nutné okamžite zjednať nápravu na náklady uchádzača.  

c) Hrabanie lístia v určenej výmere, vyčistenie a upratanie všetkých plôch od 
biologického odpadu. 

d) Dodávateľ musí disponovať  
 potrebným náradím ( strunová, príp. traktorová kosačka, plotostrih, motorová 

píla,) 
 autom na odvoz biologického odpadu 
 orezy stromov a kríkov vykonávať v zmysle arboristických štandardov, prípadne 

smerníc 
 
Doba realizácie: do 31.12.2019 
 



4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 
Zákazka nie je rozdelená na časti: 
 

5) Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
6) Podmienky účasti:  
Obsah ponuky:  
a) Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa opisu predmetu zákazky – výpis z 
obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže byť 
nahradený podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „Zápis do zoznamu 
hospodárskych subjektov“ vydaným Úradom pre verejné obstarávanie 
b) Návrh na plnenie kritérií výzvy spracovaný podľa príslušnej prílohy č. 1 tejto Výzvy 
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných 
údajov. 
c) Cenová ponuka v štruktúre a forme uvedená v prílohe č. 2 tejto Výzvy - požaduje sa 
predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenom v 
opise predmetu zákazky tejto výzvy. 
d) Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
7) Predpokladaná hodnota zákazky: 70 000 Eur bez DPH   
 
8) Spôsob určenia ceny: 
a) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v 
eurách. Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
b) Cenová ponuka bude  predložená v štruktúre podľa prílohy číslo 2.  
c) Do navrhovanej ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciu danej 
zákazky, t.j. materiál, práce, dopravné náklady. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s obstarávaním. 
d) Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu sa odporúča, 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. 055/7890627. Výdavky uchádzača spojené s 
obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 
e) Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v štruktúre ako je uvedené 
v prílohe č.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez 
DPH a sadzbu DPH 0 %. 
 
9) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 

stavebných prác alebo poskytnutia služby 
a) Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom 
služby v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou faktúry 
bude súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami.              
b) Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, verejný obstarávateľ v prípade stavu 
ohrozujúceho bezpečnosť požaduje od zhotoviteľa  nástup na výkon prác v lehote do  24 
hodín od vyzvania objednávateľom. 
c) Výsledkom tohto postupu bude uzavretie zmluvy na poskytnutie služieb (ďalej len 
„zmluva“). 
d) Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu v 
zmysle kritérií stanovených v tejto Výzve. 



 
10) Lehota na doručenie cenovej ponuky :  15.4.2019 do 12.00 hod.  
Cenovú ponuku v listinnej forme v zapečatenej obálke označenej názvom predmetu zákazky  
„Údržba verejnej zelene 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. 
 
11) Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena v € s DPH za celý predmet zákazky 
– váha kritéria 100%. 
  
12) Doplňujúce informácie, ak sú potrebné 
a) Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 
c) Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou komisiou. Do 
hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo 
výzve na predloženie ponuky.  
d) Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 
ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritéria. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú 
platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky, pri uchádzačoch, ktorí sú platcami 
DPH, bude hodnotená celková cena zákazky vrátane DPH. 
e) Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu v € za celý predmet 
zákazky. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
f) Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne do 15 dní 
od podpisu zápisnice z vyhodnotenia ponúk. 
 
 
V Košiciach 8. 4. 2019 
 

         Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 
            starosta 


