
      MESTSKÁ  ČASŤ   KOŠICE – KAVEČANY,   ŠIROKÁ  17/A,  PSČ   040 01  KOŠICE

Naša značka: 
Vybavuje: 
Košice-Kavečany, dňa : 27.9.2013

IK TENDER SERVICE, s.r.o.
Popradská 68
04011 Košice

Vec: Výzva na predloženie ponuky.

MČ Košice-Kavečany, Široká 17/A, (ďalej len „verejný obstarávateľ“ – v súlade s 
ustanovením § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vo väzbe na 
ustanovenia § 155 ods. 13 zákona zabezpečuje zadávanie zákazky na poskytnutie služby na 
predmet:

                 „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania“

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie  ponuky na vyššie uvedený 
predmet zákazky.

V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu ponuky.

Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na 
požadovaný predmet obstarávania. 

S pozdravom

  Ing. Ján Kupec, v.r.
               starosta



Výzva na predloženie ponuky

Zadávanie zákazky na  poskytnutie služby  postupom podľa  § 9 ods. 9  vo väzbe na ust. 
§ 155m ods. 13 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (§ 7 ods. 1 „zákona“)

Názov organizácie: Mestská časť Košice - Kavečany
Sídlo organizácie: Široká 17/A, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ján Kupec
IČO:            00690902
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Moško
Telefón: 0556334100
E – mail: robert.mosko@kosicekavecany.sk

MIESTO POSKYTOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

V sídle verejného obstarávateľa resp. v sídle uchádzača.
.

URČENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – „Zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania“, pre výber dodávateľa stavby „Viacúčelové  ihrisko v MČ Košice-
Kavečany“ s predpokladanou hodnotou stavby 60 000 eur.

Kód klasifikácie produkcie (CPV): 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

a) Kontrola špecifikácií predmetu zákazky a kontrola podkladov pre stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky.
b) Určenie postupu verejného obstarávania.
c) Spracovanie návrhu kritérií na vyhodnocovanie ponúk (v súčinnosti s verejným 
obstarávateľom).

 
d) Vypracovanie návrhu oznámenia o vyhlásení VO (ďalej len „oznámenie“) resp. Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“).
e) Odoslanie Oznámenia resp, Výzvy na uverejnenie vo Vestníku VO.

 
f) Vypracovanie súťažných podkladov (v súčinnosti s verejným obstarávateľom).
g) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s poskytovaním prípadne vysvetľovaním 
súťažných podkladov (v súčinnosti  s verejným obstarávateľom)
h) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk.
i) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie (ak bude zriadená) – formulár 
na menovanie komisie, pozvánky, prezenčné listiny. Účasť na zasadnutí komisie na 
vyhodnotenie ponúk ako člena bez práva vyhodnocovať.



j) Vypracovanie zápisníc z otvárania obálok, zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok 
účasti a zápisnice z vyhodnotenia ponúk.
k) Vypracovanie dokumentácie súvisiacej s vysvetľovaním ponúk.
l) Vypracovanie oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných 
uchádzačov.
m) Vypracovanie ďalších dokumentov stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní, 
súvisiacich s vyhláseným postupom verejného obstarávania podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa súvisiacich s realizovaným postupom verejného obstarávania. V prípade 
povinností stanovených pre daný postup v Zákone o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ zodpovedá  za zverejňovanie už spracovaných dokumentov vo svojom profile 
verejného obstarávateľa.

 
n) Vypracovanie návrhu oznámenia o výsledku verejného obstarávania resp. informácie 
o podpísaní zmluvy alebo jeho oznámenia o jeho zrušení.
o) Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.
p) Odovzdanie dokumentácie z postupu verejného obstarávania.

 

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. 

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTÝCH RIEŠENÍ

Neumožňuje sa.

LEHOTA VIAZANOSTI 

Ponuka bude platná do 31.3.2014.

URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 300,00 EUR bez DPH, resp. ak uchádzač nie je 
platcom DPH. V postupe nebude použitá aukcia. 

PODMIENKY FINANCOVANIA 

a) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb  podľa § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
b) Zákazka bude financovaná z  vlastných zdrojov.
c) Termín dodania: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služieb.
d) Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe čiastkových faktúr 
vystavených nasledovne – 1. faktúra vo výške 1/3 celkovej ceny za predmet zákazky bude 
vystavená po odoslaní Výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie do vestníka, 2. faktúra 
vo výške 2/3 celkovej ceny za predmet zákazky bude vystavená po odovzdaní kompletnej 
dokumentácie z postupu verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi.

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

CENA  A SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu 
zákazky.
Cena za ponúkané služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 



vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí byť stanovená v EUR s rozdelením na: cena v EUR bez DPH,  čiastka DPH v 
EUR  a celková cena v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí verejného 
obstarávateľa na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť v predkladanej cenovej ponuke. 
DPH bude účtovaná  v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.

OBSAH PONUKY

Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť potvrdená 
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
spôsobom uvedeným v doklade o oprávnení podnikať. Uchádzač k vypracovaniu ponuky 
môže použiť formulár v prílohe k tejto výzve alebo použije vlastný formulár, ktorý musí 
obsahovať všetky požadované údaje uvedené v cit. formulári.

SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

Ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať - ponuka – 
Služby verejného obstarávania“ najneskôr do 04.10.2013 do 12.30 hod. osobne alebo 
poštou na adresu:

Adresa na doručenie poštou:
MČ Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice

Adresa na osobné doručenie:
 MČ Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice

alebo elektronicky – e-mailom na adresu: robert.mosko@kosicekavecany.sk

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá.

13. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty 
navrhovanej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka 
s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná.

14. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, 
ktorí dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a obsah ponuky uvedené v tejto výzve. 

Verejný obstarávateľ  bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému 
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve na predloženie fotokópie 
dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (nemusí byť 
úradne osvedčená) a na rokovanie o zmluvných a obchodných podmienkach. 
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením 
dôvodu neprijatia ich ponuky.

V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne 
uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená v lehote do 20 dní odo dňa 



keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  Ak uchádzač, ktorý 
sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby 
mohla byť uzatvorená v lehote do 20 dní odo dňa keď bol na jej uzavretie písomne 
vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako tretí  v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

..........................................
      Ing. Ján Kupec, v.r.
             starosta

Príloha č. 1: Formulár Cenovej ponuky 



Príloha č. 1
............................................................................................................................................................

...............
Uchádzač

MČ Košice-Kavečany
Široká 17/A
040 01 Košice

Cenová ponuka
(VZOR)

Verejný obstarávateľ:   MČ Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice

Predmet zákazky :

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania“

Opis predmetu zákazky:

a)Kontrola špecifikácií predmetu zákazky a kontrola podkladov pre stanovenie predpokladanej 
hodnoty zákazky.
b) Určenie postupu verejného obstarávania.

c) Spracovanie návrhu kritérií na vyhodnocovanie ponúk (v súčinnosti s verejným obstarávateľom).

d) Vypracovanie návrhu oznámenia o vyhlásení VO (ďalej len „oznámenie“) resp. Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“).

e) Odoslanie Oznámenia resp. Výzvy na uverejnenie vo Vestníku VO.

f) Vypracovanie súťažných podkladov (v súčinnosti s verejným obstarávateľom).

g) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s poskytovaním prípadne vysvetľovaním súťažných 
podkladov (v súčinnosti  s verejným obstarávateľom)

h) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk.

i) Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie (ak bude zriadená) – formulár na 
menovanie komisie, pozvánky, prezenčné listiny. Účasť na zasadnutí komisie na vyhodnotenie 
ponúk ako člena bez práva vyhodnocovať.

j) Vypracovanie zápisníc z otvárania obálok, zápisnice s vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
a zápisnice z vyhodnotenia ponúk.

k) Vypracovanie dokumentácie súvisiacej s vysvetľovaním ponúk.

l) Vypracovanie oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných 
uchádzačov.

m) Vypracovanie ďalších dokumentov stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní súvisiacich 
s vyhláseným postupom verejného obstarávania podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 
súvisiacich s realizovaným postupom verejného obstarávania. V prípade povinností stanovených 
pre daný postup v Zákone o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zodpovedá  za 
zverejňovanie už spracovaných dokumentov v profile verejného obstarávateľa.



n) Vypracovanie návrhu oznámenia o výsledku verejného obstarávania resp. informácie 
o podpísaní zmluvy.
o) Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.

p) Odovzdanie dokumentácie z postupu verejného obstarávania.

Návrh ceny služby:

Téma Cena bez DPH Výška DPH 
(sadzba 20 %) Cena s DPH

1 „Zabezpečenie procesu 
verejného obstarávania“

Celkom: …………… EUR
slovom: ………………………………………………………………………………. EUR

Sme - nie sme platcami DPH. (neplatný údaj prečiarknúť) 

V .............................................. dňa: ..........................
      

.........................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov



 


