
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky 

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

niektorých zákonov v platnom znení) 

 
 

1) 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. Juraj Hankovský 

Telefónne číslo: 0948912981 

e-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk 

 
 

2) Predmet zákazky: 

 

,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a 

verejných priestranstiev na území MČ Košice – Sídlisko KVP “ 

 

Kód CPV: 

90620000-9 Odpratávanie snehu 

90630000-2 Odpratávanie ľadu 

44113910-7 Materiály na zimnú údržbu 

 
 

3) Opis predmetu zákazky: 

V rámci zimnej údržby verejný obstarávateľ pre zimné obdobie 2021/2022 od 15.11.2021 do 

31.3.2022 týmto obstaráva strojné čistenie komunikácií. 

 

Predmetom zákazky je vykonávanie služieb špecifikovaných ako zimná údržba miestnych 
komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP. 

 

Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zákazky rozumie najmä odhŕňanie 

snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy z vozoviek, chodníkov, parkovísk, prístup k zastávkam 

MHD, a verejných priestranstiev pomocou posypu inertným, zmiešaným, chemickým alebo  

ekologickým materiálom pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ako aj všetky ostatné 

činnosti a úkony tak, aby bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácií v súlade s  

právnym poriadkom SR. 

 

Zimná údržba komunikácií na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, v správe 

objednávateľa bude zabezpečovaná v rozsahu: 

- strojné pluhovanie vozoviek, chodníkov, parkovísk, verejných priestranstiev, prístup k 

zastávkam MHD. Prioritou je pluhovanie vozoviek a chodníkov, pluhovanie ostatných plôch 

bude vykonávané po dohode s objednávateľom, 

- strojný posyp vozoviek, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, prístup k zastávkam 

MHD: 
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 čisto inertným materiálom v max. frakcii kameniva 4/8 mm, 
 chemický posyp – posyp chemickými rozmrazovacími materiálmi (napr. NaCl), 

 zmiešaným posypom – zmesou inertného materiálu a chemických rozmrazovacích 

materiálov, 

 ekologickými materiálmi, ktoré minimálne resp. vôbec nezaťažujú životné 

prostredie. 

 

Verejný obstarávateľ potrebuje na svojom území vykonávať zimnú údržbu približne na 26 km 

vozovkách a 40 km chodníkoch. Územie mestskej časti tvoria okrsky: I., II., III. a IV. 

 

V tabuľke sú jednotlivé činnosti a predpokladané množstvo MJ za jednu zimnú sezónu pre MČ. 

 

 
Názov položky 

 
MJ 

Predpokladané 

množstvo MJ za 

zmluvné obdobie 

Pluhovanie vozoviek a chodníkov: 
strojné pluhovanie (vozoviek, chodníkov, parkovísk, 

zastávok MHD a verejných priestranstiev) 

1 km (jeden 
jazdný pruh) 

 

1200 

Posyp vozoviek a chodníkov: 
strojný posyp - inertný ( vozoviek, chodníkov, 

parkovísk, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 

1 km (jeden 

jazdný pruh) 

 

400 

Posyp vozoviek a chodníkov: 
strojný posyp - chemický ( vozoviek, chodníkov, 

parkovísk, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 

1 km (jeden 
jazdný pruh) 

 

200 

Posyp vozoviek a chodníkov: 
strojný posyp - zmiešaný ( vozoviek, chodníkov, 

parkovísk, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 

1 km (jeden 
jazdný pruh) 

 

200 

Posyp vozoviek a chodníkov: 
strojný posyp - ekologický ( vozoviek, chodníkov, 

parkovísk, zastávok MHD, verejných priestranstiev) 

1 km (jeden 
jazdný pruh) 

 

10 

Odvoz snehu pri nadpriemerných zrážkach z 

vozoviek, chodníkov, parkovísk, zastávok MHD, 

verejných priestranstiev 

 

1km/m3 

 

100 

 
Uvedené množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. 

Objem objednaných prác závisí od klimatických a poveternostných podmienok. 

 
Pluhovanie vozoviek a chodníkov: 

Na vozovkách sa bude odhŕňanie snehu vykonávať mechanizmami so šírkou radlice takou, aby 

bolo zabezpečené odhrnutie v celej šírke jedného jazdného pruhu vozovky a súčasne nedošlo k 

poškodeniu zaparkovaných automobilov. Mestská časť vykoná kampaň týkajúcu sa parkovania 

automobilov v zime. 

Chodníky majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m - podľa možnosti - až na úroveň asfaltu. 

 
Posyp vozoviek a chodníkov: 

Na vozovkách sa bude posyp vykonávať mechanizmami so šírkou rozmetania takou, aby bolo 

zabezpečený posyp vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov. 

Chodníky musia byť posypané mechanizmom so šírkou rozmetania minimálne 1,5m a 

maximálne 2m. Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom a 

spolu určia, či je posyp nutné vykonať. Množstvo posypového materiálu bude dodávateľ voliť  

v závislosti od poveternostných podmienok a povrchu vozoviek a chodníkov aby bola 

zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácií v súlade s právnym poriadkom SR. 



4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie. 

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení: Nie. 

 

6) Podmienky účasti: 

- Doklady preukazujúce, že dodávateľ disponuje mechanizmami na výkon prác v zmysle 

zákazky pre strojné čistenie komunikácií a chodníkov (napr. vozidlo s radlicou). 

- Doklady preukazujúce, že dodávateľ disponuje mechanizmami na výkon prác v zmysle 

zákazky pre strojný posyp komunikácií a chodníkov (napr. vozidlo s rozmetávačom 

posypového materiálu). 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak sa stane v tejto súťaži úspešným, bude  

mať počas trvania zmluvy uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu na zdraví 

a na majetku spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou vykonávanou podľa 

návrhu zmluvy týchto súťažných podkladov do výšky minimálne 100 000,- €, a to na 

celú dobu trvania tejto zmluvy, t. j. od 15.11.2021 do 31.03.2022. V tomto čestnom 

vyhlásení štatutárny orgán uchádzača potvrdí, že v prípade, že sa stane úspešným 

uchádzačom, najneskôr v deň podpísania zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi  

platnú poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia zodpovednosti za škodu na zdraví a na  

majetku spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou vykonávanou podľa návrhu 

zmluvy týchto súťažných podkladov do výšky minimálne 100 000,- €, a to na celú dobu 

trvania tejto zmluvy, t. j. od 15.11.2021 do 31.03.2022, v zmysle ust. § 420a 

Občianskeho zákonníka s poistným plnením po celú dobu platnosti zmluvy. 

- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

- Zoznam partnerov pre ktorých uchádzač vykonával predmet činnosti obdobný 
s uvedeným predmetom verejného obstarávania. 

 

7) Predpokladaná hodnota zákazky : 36 600,- EUR bez DPH 

 
 

8) Spôsob určenia ceny: 

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Cenu predmetu zákazky uchádzač predloží v štruktúre podľa jednotlivých častí predmetu 

zákazky, o ktoré sa uchádza. Táto cena svojim obsahom tvorí návrh na plnenie kritéria. 

- Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná  

jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná celková cena v EUR bez DPH, navrhovaná  

jednotková cena v EUR s DPH a navrhovaná celková cena v EUR s DPH zákazky. Cenovú  

ponuku uchádzač predloží v štruktúre podľa prílohy č.1 k tejto výzve. 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná 

jednotková cena v EUR bez DPH a navrhovaná celková cena v EUR bez DPH zákazky. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. Cenovú ponuku uchádzač predloží v 

štruktúre podľa prílohy č.1 k tejto výzve. 

- Celková cena musí zahŕňať všetky súvisiace náklady spojené s obstarávaním vrátane  

posypového materiálu, monitoringu a pohotovosti 



9) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia alebo 
poskytnutia služby : 

Úspešný uchádzač bude mať nárok na mesačný paušál vo výške 500,- EUR bez DPH za 

monitoring a pohotovosť. 

 

10) Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuku doručte v listinnej forme v uzatvorenej obálke označenej adresou odosielateľa a  

heslom ,, Zimná údržba 2021/2022 “ - neotvárať, na adresu: 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č. 1 

040 23 Košice 

 
alebo priamo do podateľne miestneho úradu. 

 
Lehota na predkladanie ponúk : 15.10.2021 do 12:00 hod. 

 
 

11) Doplňujúce informácie: 

 

- S uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač verejný obstarávateľ 

uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb. 

- 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. Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa 

uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý  

postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky 

vyhlásené. 

- Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí 

trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom, resp. zástupcom uchádzača. 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby. 

- Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk spôsobom, akým 
predložili ponuku. 

 

 

V Košiciach 30.09.2021 

 
 

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 

starosta 


