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--- A709/2021/16 Oliver Kovács/+421911221157  20. 08. 2021 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou 

 

Mestská časť Košice-Staré Mesto, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva na predloženie 

ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní: 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Mestská časť Košice-Staré Mesto  

      Sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice  

       IČO: 00690937 

       DIČ: 2020928294  

       Štatutárny orgán: Ing. Igor Petrovčik - starosta  

       Kontaktná osoba: Mgr. Oliver Kovács, oliver.kovacs@kosice-city.sk 

 

2.   Predmet zákazky  

Predmetom zákazky je  „Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy.“ 

 

      CPV kód: 77314100-5 - Údržba trávnikov 

               77300000-3 - Záhradnícke služby 

                       77313000-7 - Údržba parkov 

                       90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu 

 

3.    Opis predmetu zákazky 

  

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je obstaranie prác a dodávok pri zabezpečení 

zákazky: Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy. Služba zahŕňa 

vyzbieranie rozptýleného (organického a anorganického) odpadu z trávnatých plôch, 

kosenie, zhrabanie pokosenej trávy, naloženie na dopravný prostriedok, odvoz na miesto 

zhodnotenia (prípadne zneškodnenia), zloženie a následná likvidácia odpadu. Likvidácia 

odpadu musí byť v súlade so zákonom o odpadoch (79/2015 a všeobecnými záväznými 

nariadeniami Mesta Košice). Kosenie musí byť v súlade s STN 83 7019 Rozvojová a 

udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy. Trávniky sa kosia (skracujú) tak, aby bola 



 

 

zachovaná minimálna výška stebiel 4 cm. V prípade sucha je potrebné výšku kosenia 

upraviť, aby nedošlo k poškodeniu trávnikov vplyvom klimatických zmien. Pri kosení 

okolo drevín musí byť postupované tak, aby nedochádzalo k poškodeniu borky drevín. V 

prípade, že nie je možná údržba pri päte kmeňa tak, aby bolo vylúčené poškodenie, 

prevádza sa údržba ručne. Kosenie trávnatých plôch(a služby spojené s kosbou) sa bude 

vykonávať na základe objednávky objednávateľa, pričom presné termíny určí verejný 

obstarávateľ.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie predmetu  zákazky vlastnými kapacitami 

uchádzača nie v subdodávkach. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnutia 

subdodávateľov. 

 

4. Typ zákazky  

Zákazka s nízkou hodnotou. 

 

5. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 

vystaví objednávku uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií 

vyhodnotenia, ktoré sú stanovené v bode č. 9 tejto výzvy. Dodanie predmetu zákazky sa 

uskutoční najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia objednávky v zmysle pokynov 

obstarávateľa. 

 

6. Podmienky účasti 

  • Osobné postavenie   

▪ uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní,  

▪ verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli 

oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre 

verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie,  

▪ verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.   

 • Finančné postavenie  

▪ - neuplatňuje sa.  

• Technická a odborná spôsobilosť  

▪ - neuplatňuje sa. 

• Osobitné požiadavky na plnenie   

▪ Pokosenie dohodnutého rozsahu  -  výmery musí byť vykonané najneskôr do 21 

pracovných dní od termínu určeného v objednávke. Plynutie tejto lehoty bude 

primerane prerušené v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok 

(najmä dážď), ktoré objektívne bránia výkonu činnosti kosenia 

▪ Pri plnení predmetu zákazky je úspešný uchádzač povinný postupovať tak, aby 

nepoškodil komunikácie, mestský mobiliár, verejnú zeleň, ostatné zariadenia, 



 

 

ktoré sú súčasťou verených priestranstiev, ako aj majetok a zdravie obyvateľov a 

návštevníkov priestorov 

▪ O porušení povinnosti je úspešný uchádzač povinný bezodkladne upovedomiť 

verejného obstarávateľa a odstrániť poškodenie na vlastné náklady v zmysle 

požiadaviek a usmernení verejného obstarávateľa do 5 dní odo dňa nahlásenia 

vzniknutého poškodenia. Úspešný uchádzač zodpovedá za škodu, ktorá 

porušením vznikla 

▪ Na plochách, kde v dôsledku činnosti úspešného uchádzača dôjde k poškodeniu 

trávnatých plôch, obnoví uchádzač trávnaté plochy tak, že na miestach, kde to 

bude potrebné, vyrovná terén, pred výsevom rozruší vrchnú časť pôdneho 

profilu, oseje plochy „parkovou trávnatou zmesou“ a po prvom pokosení 

trávnaté plochy písomne odovzdá do starostlivosti verejnému obstarávateľovi 

▪ Predmetom objednávok ( dve kosby) je záväzok poskytovateľa vykonávať pre 

objednávateľa počas celej doby objednávky a v súlade s podmienkami tejto 

výzvy služby starostlivosti o trávnaté plochy - kosenie trávnatých plôch a 

služieb spojených s kosbou. 

▪ Služba zahŕňa vyzbieranie rozptýleného (organického a anorganického) odpadu 

z trávnatých plôch, kosenie, zhrabanie pokosenej trávy, naloženie na dopravný 

prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia (prípadne zneškodnenia) ), zloženie a 

následná likvidácia odpadu. Likvidácia odpadu musí byť v súlade so zákonom o 

odpadoch. Odvoz odpadu musí byť vykonaný bezodkladne po skončení kosby v 

konkrétny deň v zmysle zákona 79/2015 a všeobecnými záväznými 

nariadeniami Mesta Košice. 

▪ Pokosenie dohodnutého rozsahu - výmery musí byť vykonané najneskôr do 21 

pracovných dní od termínu určeného v objednávke. Plynutie tejto lehoty bude 

primerane prerušené v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok 

(najmä dážď), ktoré objektívne bránia výkonu činnosti kosenia. 

▪ Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene, na vlastné náklady 

a na vlastnú zodpovednosť 

▪ Na prípadné nedostatky vo vykonaní služby je objednávateľ povinný 

poskytovateľa písomne upozorniť a objednávateľ je povinný vykonať nápravu 

do 3 pracovných dní od nahlásenia 

▪ Kosenie trávnatých plôch sa bude vykonávať na základe objednávky 

objednávateľa, pričom presné termíny určí verejný obstarávateľ 

▪ Konkrétne termíny a mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou 

budú špecifikované v objednávke, ktorá bude zaslaná emailom na dohodnutú 

mailovú adresu. 

 

▪ Pokosenie dohodnutého rozsahu - výmery musí byť vykonané najneskôr do 21 

pracovných dní od termínu určeného v objednávke ( tj. každá kosba jednotlivo – 

na dvoch objednávkach). Poskytovateľ je povinný objednávateľovi vždy 

bezodkladne , najneskôr do 24 hodín po prvom zistení vzniku okolnosti hodných 

osobitného zreteľa písomne oznámiť, že nastala táto okolnosť  odôvodňujúca 

požiadavku na zmenu termínu začiatku a ukončenia služieb uvedeného v 

písomnej objednávke 



 

 

 

▪ Fakturácia bude uskutočnená po poskytnutí služby podľa konkrétnej objednávky 

 

▪ Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom potvrdený súpis skutočne 

vykonaných služieb. 

 

▪ Služby, ktoré poskytovateľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s 

podmienkami tejto výzvy a konkrétnej objednávky nebudú uhradené 

 

▪ Faktúra vyhotovená v súlade s príslušnou objednávkou a doručená 

objednávateľovi bude splatná v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi 

 

▪ Poskytovateľ na ďalší pracovný deň od uzatvorenia zmluvy oznámi písomne 

objednávateľovi zodpovedného zástupcu , ktorý ho bude pri plnení tejto zmluvy 

vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať 

 

▪ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služieb podľa konkrétnej 

objednávky – tj. prvé a druhé kosenie.  

 

▪ Poskytovateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na príslušnej 

komunikácii a verejnom priestranstve, na ktorých realizuje službu a v plnej 

miere zodpovedá za likvidáciu odpadu. Poskytovateľ je povinný odstraňovať na 

svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou pri poskytovaní 

služieb v zmysle zákona 79/2015 a všeobecnými záväznými nariadeniami Mesta 

Košice. 

 

▪ V prípade sucha je potrebné výšku kosenia upraviť, aby nedošlo k poškodeniu 

trávnikov vplyvom klimatických zmien. 

 

▪ Pri kosení okolo drevín musí byť postupované tak, aby nedochádzalo k 

poškodeniu borky drevín. V prípade, že nie je možná údržba pri päte kmeňa tak, 

aby bolo vylúčené poškodenie, prevádza sa údržba ručne. 

 

▪ Poskytovateľ je povinný oznámiť dokončenie služby podľa konkrétnej 

objednávky objednávateľovi a dohodnúť s objednávateľom presný termín 

spísania súpisu vykonaných prác s miestom a termínom 

 

▪ Za riadne vykonané služby sa považujú služby vykonané riadne a včas, bez vád 

a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami. 

 

▪ Pred odovzdaním vykonanej služby je poskytovateľ povinný z verejného 

priestranstva odstrániť stroje, zariadenia , odpady vrátane pokosenej trávy tak, 

aby bolo možné vykonané služby riadne prevziať. 

 



 

 

▪ Po vykonaní kontroly služieb objednávateľom, poskytovateľ upovedomí 

objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o 

spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a 

nedorobkov objednávateľa. Poskytovateľ písomne oboznámi objednávateľa o 

skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o 

spôsobe ich odstránenia, a to do 3 dní odo dňa zistenia predmetných vád a 

nedorobkov služby. 

 

▪ Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím odstránených vád a 

nedorobkov kontrolu , a to aj opakovane až do úplného odstránenia vád 

a nedorobkov.  

 

▪ Poskytovateľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho 

zavinením, ktoré vzniknú objednávateľovi a iným osobám, na veciach, ako aj na 

osobách, pri vykonávaní služby, ktorou bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 

služby budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi alebo ním 

poverenými subdodávateľmi.  

 

▪ Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že v prípade ak dodávateľ nenastúpi v 

deň písomne určený objednávateľom (v objednávke), najmenej 5 kalendárnych 

dní vopred, ako deň začiatku výkonu prác (kosby),zaväzuje sa uhradiť 

objednávateľovi pokutu vo výške ceny objednávky. Pokuta je splatná do 5 

kalendárnych dní odo dňa porušenia povinnosti dodávateľom. Dodávateľ 

prevzatím objednávky vyhlasuje, že výšku pokuty považuje za primeranú, a 

zároveň vyhlasuje, že v prípade ak dôjde k porušeniu jeho povinností, uznáva 

svoj záväzok uhradiť objednávateľovi dohodnutú pokutu.  

 

▪ Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že dodávateľ nie je povinný uhradiť 

objednávateľovi dohodnutú pokutu výhradne v prípade, ak nemohol v určený 

deň nastúpiť na výkon prác z objektívnych dôvodov alebo vyššej moci. 

Prekážku objektívnych dôvodov musí dodávateľ písomne najneskôr v určený 

deň nástupu na výkon prác oznámiť objednávateľovi. Následne objednávateľ 

určí dodávateľovi náhradný termín začiatku výkonu prác. 

 

▪ Úhradou pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa riadne vykonať 

dohodnuté práce v náhradnom termíne. V prípade, ak tak dodávateľ neučiní ani 

v objednávateľom písomne určenom náhradnom termíne, je objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť výkon týchto prác treťou osobou alebo vlastnými silami, a 

to na náklady dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi tieto 

preukázateľne vynaložené náklady do 10 kalendárnych dní, odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľom. 

  

 

Požiadavky sú stanovené v súlade s platnou legislatívou 

 



 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky je 10 500,75 € s DPH. 

 

 

8. Obhliadka predmetu zákazky  

Obhliadka predmetu zákazky je potrebná vzhľadom na jeho charakter.  

Kontaktnou osobou verejného obstarávateľa vo veci predmetu zákazky je Mgr. Oliver 

Kovács, oliver.kovacs@kosice-city.sk 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk  

Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria najnižšej 

ceny. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky musí 

byť uvedená v eurách. 

 

10. Miesto, lehota a spôsob predloženia ponuky  

• Ponuku je potrebné doručiť elektronicky: oliver.kovacs@kosice-city.sk alebo 

poštou na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 9, 040 34 Košice na Odd. matriky, evidencie obyvateľstva 

a prvého kontaktu do podateľne.  

Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť elektronickým zaslaním  alebo v 

uzatvorenej obálke s označením cenová ponuka „Kosenie verejnej zelene a 

starostlivosť o trávnaté plochy.“ - neotvárať.  

• Lehota na predkladanie ponúk je do: 27. 08. 2021 do 10.00 hod., pričom 

rozhodujúci je čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

• Ponuky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. 

 

 

11. Obsah ponuky  

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:  

a) Cenová ponuka a návrh na plnenie 

Uchádzač predloží ocenený zoznam položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

výzvy. Jednotlivé položky zaokrúhliť matematicky maximálne na 2 desatinné 

miesta.  

 

12. Doplňujúce informácie k predmetu zákazky  

 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti 

rozhodnutiu MČ nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predložené ponuky 

budú konfrontované s porovnávacou cenou MČ vychádzajúcou z jeho 

vnútorných kalkulácií. Prekročenie finančného limitu porovnávacej ceny MČ je 

dôvodom na vylúčenie uchádzača z  účasti vo verejnom obstarávaní. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku na základe 

tejto výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou, a to v 
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prípade ak uchádzač predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky, avšak táto 

cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné 

uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávky uchádzačovi, ktorého ponuka bola 

vyhodnotená ako najlepšia, vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý bol 

vyhodnotený ako druhý v poradí.  

• Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

• Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s 

výsledkom vo vzťahu k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej 

správy na ich e-mailové adresy. 

 
                                                                                          v.r. 

 Ing. Igor Petrovčik 

 starosta  

         

 

Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií  


