
Prieskum trhu za účelom predloženia cenovej ponuky zákazky  

(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení) 

 

 

„Vodorovné dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ 
 

 

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: Ing. Monika Šalatová 

Telefónne číslo: 055/7890625 

e-mail: monika.salatova@mckvp.sk 

 

2) Predmet zákazky: 

Vodorovné dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

34922100 - 7  –  značky na vozovke 

 

3) Opis predmetu zákazky: 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP plánuje realizovať obnovenie vodorovného dopravného 

značenia na miestnych komunikáciách  v správe mestskej časti podľa priloženej tabuľky – 

Príloha č. 1 (výkaz výmer). Uvádzané množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného 

obstarávateľa záväzné. 

 

Práce požadujeme realizovať operatívne podľa dohody a potrieb mestskej časti počas roka 2022. 

Nástup na výkon prác je potrebný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zadania požiadavky 

mestskou časťou. 

 

Technické a kvalitatívne požiadavky: 

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle 

zákona č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zákazky v súlade s STN 01 8020 a platnými predpismi 

o pravidlách cestnej premávky. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ zistí odchýlky v kvalite požadovaných materiálov alebo 

technicko-kvalitatívnych požiadaviek, tak zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná opravu diela. 

 

 

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

5) Možnosť predloženia variantných riešení:  nie 

 

6) Miesto dodania:     Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

 

7)  Trvanie zmluvy:      do 30.11.2022 

 

 



8) Podmienky účasti: 

Obsah ponuky : 

- Neoverená kópia 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. 

-    Cenová ponuka v štruktúre a forme uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy 

-    Minimálna záruka 

-    Čestné vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie  

      potrebné k plneniu zmluvy. 

 

9) Spôsob určenia ceny: 

     -    Uchádzačom navrhovaná cenová ponuka za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude  

           vyjadrená v eurách.  

     -    Cenová ponuka bude  predložená v štruktúre podľa prílohy č. 1,  

     -    Do navrhovaných jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené  

           s realizáciou danej zákazky, t. j. materiál, práce, dopravné náklady, vrátane nakladania,  

          odvozu, likvidácie odpadu a všetkých ostatných výdavkov spojených s predmetom zákazky 

     -    Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v cenovej ponuke. 

 

10) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia 

stavebných prác alebo poskytovania služby 

Úhrada za vykonané práce bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom         

služby v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Prílohou faktúry bude 

súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní. 

 

Termín začatia prác:     05/2022 

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa práce na predmete zákazky budú vykonávať    

v závislosti od poveternostných podmienok. 

 

11) Lehota a miesto predkladania ponúk:   do 24.02.2022  do 15.00 hod. 

 

Cenové ponuky môžu byť predložené elektronicky cez slovensko.sk, emailom na adresu: 

monika.salatova@mckvp.sk, poštou alebo osobne do podateľne miestneho úradu. 

 

Pri podávaní elektronicky, bude predmet:  „ Vodorovné dopravné značenie na území Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP “. 

Pri listinnom podávaní bude obálka zreteľne označená nápisom „ Vodorovné dopravné 

značenie na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP “, ako aj obchodným menom 

a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača. 

 

12) Typ zmluvy :      zmluva o dielo 

 

13) Doplňujúce informácie: 

 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku. 

 

V Košiciach 28.01.2022          

          Mgr. Ladislav Lӧrinc, v. r.    

                                                         starosta 

mailto:monika.salatova@mckvp.sk

