
 

                  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: Mgr. art. Marián Hudák 

Telefónne číslo: 055/7890625 

e-mail: miso.hudak@mckvp.sk 

 

2) Predmet zákazky: 

Dodanie a montáž vonkajšieho mobiliáru na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP          

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39113600 – 3 Lavičky 

34928480 - 6  Nádoby na odpad 

 

Miesto dodania predmetu zákazky : územie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

 

Lehota dodania predmetu zákazky:  do 30.11.2019 

 

Termín začatia prác: 10/2019 

 

 

3) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž vonkajšieho mobiliáru a to : parkových lavičiek, 

odpadkových košov a košov pre psie exkrementy.   

• Parková lavička s operadlom, dĺžky min. 1800mm, sedadlo i operadlo z tropického 

dreva    

• Odpadkový kôš kruhového pôdorysu opláštený drevenými lamelami so strieškou 

a popolníkom  

• Odpadkový kôš pre psie exkrementy celooceľový, s vekom otvoru  

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 

 

 



4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť.  Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

 

6) Obsah ponuky: 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady: 

- Vyplnenú prílohu č.2 – cenová ponuka a návrh na plnenie kritérií, podpísanú 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných 

údajov. 

- 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. 

- Grafický návrh, fotografiu a pod., ktorý bude obsahovať minimálne špecifikáciu 

a vizualizáciu predmetu zákazky 

 

7) Spôsob určenia ceny: 

- 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.  

- Do navrhovaných jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené 

s realizáciu danej zákazky, t. j.  materiál, montáž, stavebné práce, dopravné náklady, 

vrátane nakladania, odvozu, likvidácie odpadu a všetkých ostatných výdavkov 

spojených s predmetom zákazky. 

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

že nie je platiteľom DPH 

 

 

8) Lehota a spôsob predloženia ponúk: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 17.9.2019 do 12.00 hod. 

 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1 040 23 Košice  

 

Obal ponuky musí obsahovať:  

- adresu verejného obstarávateľa, 

- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo),  

- označenie heslom: „Dodanie a montáž vonkajšieho mobiliáru na území Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP “  - NEOTVÁRAŤ 
 

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.  

 



9) Ďalšie informácie: 

- Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému 

uchádzačovi 

- Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúr vystavených 

dodávateľom v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou 

faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

- Predmet zákazky sa stáva majetkom verejného obstarávateľa dňom prevzatia 

a vyhotovenia preberacieho protokolu. 

- 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.  

 

 

 

 

 

V Košiciach 9.9.2019 

 

 

            

             Ladislav Lӧrinc, v. r. 

            starosta 

 

 

 


