
 
         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 
Názov organizácie:  Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
Sídlo organizácie:  Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
IČO:    00691089 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ladislav Lörinc, starosta MČ 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Jana Timková           
Telefónne číslo:  055/789 06 34 
e-mail:        jana.timkova@mckvp.sk 
 
 
2. Predmet zákazky: 
Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom rady TPC ET CITY s cisternou s objemom 
1500 l 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
3414490-7 – vozidlá na elektrický pohon 
60000000-8 – dopravné služby ( bez prepravy odpadu)  
 
 
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Obstaranie nového nákladného elektromobilu na elektrický pohon kategórie N1 s cisternou 
s objemom 1500 l,  je verejným obstarávateľom obstarávaný v súvislosti so schválenou 
dotáciou z Environmentálneho fondu v rámci projektu „ Zlepšenie kvality ovzdušia a životného 
prostredia v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ v zmysle technickej špecifikácie 
a podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. 
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 
že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, 
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 



Požadované technické parametre: 
Podrobná špecifikácia a technické parametre tvoria prílohu č. 1 tejto výzvy  
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 
 
5. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 
04023  Košice 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :  
Dodanie požadovaného motorového vozidla do 12 týždňov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, 
najneskôr do 31.10.2020  

8. Spôsob určenia ceny : 
Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte 

- ako cena celkom bez DPH 
- výška a sadzba DPH 
- cena celkom vrátane DPH 

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania, vrátane 
dopravy na miesto dodania a zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny. 
 
9. Osobitné požiadavky na plnenie : 
Nový doposiaľ nepoužívaný tovar. 
Záručná doba minimálne 24 mesiacov  
Autorizovaný servis do 24 hodín od nahlásenia vady.     
 
10. Podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu 
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Neuzatvorenie zmluvy s Environmentálnym 
fondom o poskytnutí podpory formou dotácie je dôvodom na odstúpenie verejného 
obstarávateľa od zmluvy. 
 
Kúpna cena bude uhradená na základe vystavenej faktúry – daňového dokladu, ktorý kupujúci 
uhradí predávajúcemu v dvoch častiach.  Prvú časť vo výške svojho podielu na 
spolufinancovaní kúpnej ceny predstavujúcou rozdiel celkovej kúpnej ceny s DPH  a sumy 
predstavujúcej výšku pridelenej dotácie. Druhú časť predstavujúcu pridelenú dotáciu uhradí 
kupujúci do 10 dní po pripísaní finančných prostriedkov od Environmentálneho fondu na účet 
kupujúceho.   
 
Faktúra je splatná do 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci nie je v omeškaní 
s úhradou faktúry, ak v lehote splatnosti uvedenej na faktúre od predávajúceho nemá finančné 
prostriedky z odsúhlasenej dotácie od Environmentálneho fondu na projekt „ Zlepšenie kvality 
ovzdušia a životného prostredia v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“    
 
V prípade, že predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy v plnej výške. 
 
 



11. 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. 2  
 
12. Lehota na doručenie cenovej ponuky :  19.5.2020 do 12.00 hod.  
      Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk : 27.5.2020 do 16.00 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: ,,Komunálny elektromobil“ 

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.  
Lehota viazanosti ponúk : do 31.12.2020 

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 20.05.2020 
 
 
 


