
 

                  Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 
     Trieda 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) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, 
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 
IČO: 00691089 
Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lӧrinc, starosta MČ 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Šalatová 
Telefónne číslo: 055/7890625 
e-mail: monika.salatova@mckvp.sk 
 
2) Predmet zákazky: 
Vodorovné a zvislé dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP          
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
34992200-9 –  dopravné značky. 
44423400-5 –  značky a súvisiace prvky  
45233221-4 –  natieračské práce povrchu vozoviek 
45233290-8 –  inštalácia dopravných značiek 
 
3) Opis predmetu zákazky: 
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP plánuje zrealizovať projekty „Zriadenie zóny zákazu 
státia pre nákladné vozidlá dĺžky nad 5,0m v čase od 16.00 – 7.00 hod.“ a „Úprava organizácie 
dopravy na parkovisku Trieda KVP č. 1 – pri kostole“ a stým súvisiace zriadenie dopravného 
značenia ako aj zariadenia na miestnych komunikáciách a parkoviskách.   

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov 
špecifikovaných v prílohe č. 2 a č. 3.   
 
4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

Zákazka je rozdelená na 2 časti: 
Časť A:  
Zriadenie zóny zákazu státia pre nákladné vozy dĺžky nad 5,0 m v čase 16,00 – 7,00 h 

- osadenie zvislého dopravného značenia na vjazdoch a výjazdoch parkovísk v mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP podľa projektovej dokumentácie (špecifikácia v prílohe č. 2) 
Časť B:  
Úprava organizácie dopravy na parkovisku Trieda KVP – pri kostole 
- osadenie zvislého dopravného značenia na vjazd a v rámci parkoviska pri kostole na 

ulici Trieda KVP, osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu a vyznačenie vodorovného 
dopravného značenia na parkovisku pri kostole podľa projektovej dokumentácie 
(špecifikácia v prílohe č. 3) 



Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku v rámci jednej alebo oboch častí zákazky. Pri 
hodnotení cenových ponúk budú všetky časti zákazky posudzované osobitne. 

 
 
Technické a kvalitatívne požiadavky: predmet zákazky musí spĺňať podmienky technických              
a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zákazky v súlade 
s STN 01 8020 a platnými predpismi o pravidlách cestnej premávky. 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ zistí odchýlky v kvalite požadovaných materiálov alebo 
technicko-kvalitatívnych požiadaviek, tak zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná opravu diela. 
 
5) Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
6) Miesto dodania: 
     Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
 
7) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky:  do 31.10.2019 
 
8) Podmienky účasti: 
Obsah ponuky : 

- 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. 

-   Návrh na plnenie kritérií výzvy spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. 

-   Cenová ponuka v štruktúre a forme uvedená v prílohe č. 2 a č. 3 tejto výzvy – požaduje 
sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky v časti A alebo v časti B, resp. pre obe 
časti. 

-    Minimálna záruka 
 

9) Spôsob určenia ceny: 
- Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená 

v eurách.  
- Cenová ponuka bude  predložená v štruktúre podľa prílohy č. 2 a č. 3,  
- Do navrhovaných jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené 

s realizáciu danej zákazky, t. j. materiál, práce, dopravné náklady, vrátane nakladania, 
odvozu, likvidácie odpadu a všetkých ostatných výdavkov spojených s predmetom 
zákazky 

- 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 miesta alebo nahliadnutím do projektovej dokumentácie je 
potrebné obrátiť sa na tel. č. 055/7890625. Výdavky uchádzača spojené s obhliadkou 
idú na ťarchu uchádzača. 

- Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná jednotková cena v EUR 
vrátane DPH. 

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



10) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 
stavebných prác alebo poskytovania služby 

- 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. 

Termín začatia prác: 09/2019 

-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. 

 
 
11) Lehota a miesto predkladania ponúk: 
      Lehota na predkladanie ponúk:  04.07.2019  do 15.30 hod. 
      Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
      Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP 
      Trieda KVP 1 
      040 23 Košice 

      
Obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa, 
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo), 
- označenie heslom: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie na území Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP“          

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do 
podateľne verejného obstarávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje deň doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  
 
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná zástupcom uchádzača. 
 
Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť 
zmluvu na predmetnú zákazku.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 
 
 
 
V Košiciach 24.6.2019 

 
 
            

             Ladislav Lӧrinc, v. r. 
            starosta 
 
 

 


