
 
         MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-Sídlisko KVP 

     Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
 
 
 

Prieskum trhu za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky: 
 

 
,,Kúpa komunálneho motorového vozidla“ 

 
 (podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení) 
 
 
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. Miroslav Michalus          
Telefónne číslo: 055/789 06 12 
e-mail: prednosta@mckvp.sk 
 
Predmetom zákazky je kúpa nového komunálneho motorového vozidla. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  34114000-9 – špeciálne vozidlá, 60000000-8 – 
dopravné služby ( bez prepravy odpadu)  
 
Lehota na dodanie predmetu zákazky:  31.12.2019 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 
04023  Košice 
 
Predpokladaná hodnota zákazky : 

33 000,00 EUR 

 
Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je kúpa komunálneho motorového vozidla s podvozkom 4x4 s redukciou, 
kategórie N1 do celkovej hmotnosti 3,5 t s výbavou k prevádzke výmenných nadstavieb.  
Súčasťou zákazky je i zaškolenie a dovoz vozidla na  miesto dodania.  
 
Požadované technické parametre: 

- kategória vozidla N1, minim. Euro 6, dve miesta na sedenie 
- minimálne jednostranný sklápač 
- maximálny výkon 110kW  
- základná výbava : ASB, EBD, imobilizér 
- pohon 4x4 s redukčnou prevodovkou ( režimy : 4x2 a 4x4 štandard, 4x4 redukovaný) 
- rozmery : dĺžka max. 4400mm, šírka max.1600mm,výška max.1800mm  



- ložná plocha: minim.2200mm x 1500mm 
- nosnosť minim. 1000 kg 
- s možnosťou pripojenia: čelného upínania s príslušenstvom, šípovej radlice šírky min. 

1850mm, sypača  so šírkou posypu od 1 – 8 m s elektrickým ovládaním funkcií 
z kabíny, cestného zametača, košovky na odpad, polievacej nadstavby   

 
Osobitné požiadavky na plnenie : 
Nový doposiaľ nepoužívaný tovar. 
Záručná doba minimálne 24 mesiacov alebo 2000Mth podľa toho čo nastane skôr. 
Autorizovaný servis do 24 hodín od nahlásenia vady.     
Dodanie požadovaného motorového vozidla do 4 týždňov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, 
najneskôr do 31.12.2019.  
Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu 

Spôsob určenia ceny : 
- Uchádzač určí cenu v ponuke v eurách s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 

uvedie to v cenovej ponuke. 
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 

s poskytnutím služby vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného 
pre plnenie predmetu zákazky. 

- Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základ jemu 
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlad so zákonom o cenách. 

 
Obsah a forma ponuky: 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady: 
a) Neoverenú kópiu oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na ktoré sa  
predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady   
b) Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

      c) Cenovú ponuku - príloha č. 1  
      d) Návrh kúpnej zmluvy 

 
Lehota na doručenie cenovej ponuky :  29.11.2019 do 12.00 hod.  
Ponuku je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: k1k@mckvp.sk alebo v listinnej 
podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Komunálne vozidlo“ do podateľne 
verejného obstarávateľa. 
 
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, 
ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného 
obstarávateľa. 
 
 
 
                 Mgr. Ladislav Lörinc, v. r
                        starosta 
 V Košiciach 21.11.2019 


