
 

         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 Lörinc, starosta MČ 

Kontaktná osoba: Ing. Boris Bujalka 

Telefónne číslo: 0910 125 248 

e-mail: boris.bujalka@mckvp.sk 

 

2) Predmet zákazky: 

Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

32421000 - 0  -  kabeláž siete 

45314320 – 0  - inštalovanie počítačovej kabeláže 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: budova miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

Lehota dodania predmetu zákazky :  do 30.9.2019 

 

3) Opis predmetu zákazky: 

Dodávka štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.5E, ktorá umožní komunikáciu protokolom 

1000BASE-T s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s.  

Súčasťou dodávky budú káble, ukončovacie prvky, patch káble na strane počítačov a na strane 

patch panelov, dodávka aktívnych prvkov (manažovateľných switchov).  

Zákazka zahŕňa aj protokol osvedčujúci stanovené parametre štruktúrovanej kabeláže.  

Uvažované trasovanie kabeláže vrátane rozmiestnenia zásuviek je uvedené v prílohách č.1 a č.2 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť samostatne: 

➢ Dodávku pasívnych prvkov siete 

➢ Dodávku aktívnych prvkov siete 

 

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

 

6) Spôsob určenia ceny : 

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  

- V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou 

predmetu 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 je potrebné obrátiť sa na tel. č. 0910 125 248 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, 

že nie je platiteľom DPH 

- Verejný obstarávateľ požaduje realizovanie zákazky vykonávať v čase mimo úradných 

hodín 

7) Obsah ponuky: 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

- Ponuku na dodávku pasívnych prvkov siete 

- Ponuku na dodávku aktívnych prvkov siete 

- Neoverenú kópiu 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 

- Lehotu dodania predmetu zákazky  

 

8) Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada 

za vykonané služby bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom v súlade 

s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Podkladom pre úhradu faktúry je súpis 

vykonaných prác potvrdený objednávateľom, resp. ním poverenou osobou. Lehota splatnosti 

faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

 

9) Lehota na doručenie cenovej ponuky :  15.7.2019 do 12.00 hod. 

 

Cenové ponuky v listinnej forme v zapečatenej obálke s názvom predmetu zákazky 

 „ Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže“ je potrebné doručiť na adresu: 

Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice, alebo 

priamo do podateľne miestneho úradu. 

 

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 vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi. 

 

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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 

 

V Košiciach, 25.06.2019 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 

                                                                                                                    starosta 


