
Profil verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Staré Mesto  je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov
verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác
a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                   Mestská časť Košice-Staré Mesto
Poštová adresa:    Hviezdoslavova č.7, o4o 34 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Grega, starosta
IČO:                       00690937
DIČ:                    2020762975
Kontaktné miesto:  Miestny úrad  mestskej časti Košice-Staré Mesto, 

Hviezdoslavova č. 7, o4o 34 Košice
Kontaktná osoba:   Ing. Emil Chytráček, Miestny úrad  mestskej časti Košice-Staré Mesto:
tel. č.:                         055 / 6827 132, fax: 055 /6224 287
mail:                          emil.chytracek@kosice-city.sk
Internetová adresa:     www.kosice-city.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestská časť Košice-Staré Mesto prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou na
verejné  obstarávanie.  Verejné  obstarávanie  sa  vykonáva  v  súlade  so   Smernicou  upravujúcou  jednotný  postup  pri
verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.
Vo verejnom obstarávaní sú  využívané elektronické aukcie v zmysle zákona.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 

1. zákazky nadlimitné (§ 26 - 107), zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na 
webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na 
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

2. zákazky podlimitné pre bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby (§ 109-112) obstarávane 
prostredníctvom  EKS

3. zákazky podlimitné pre nie bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby (§ 113-116) , zverejňované vo 
Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk. 

4. zákazky s nízkou hodnotou (§ 117)  obstarávané tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 
boli primerané jeho kvalite a cene. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky  je povinný dodržovať a 
uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
1. verejná súťaž (VS) 
2. užšia súťaž (US) 
3. rokovacie konanie (RK) 
4. súťažný dialóg (SD) 
5. inovatívne partnerstvo
6. priame rokovacie konanie

http://www.kosice-city.sk/
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