
 
                       Príloha č.1 k OS č. k OS -37-Q   

                                                        Výzva 
na predloženie cenovej ponuky  

formou prieskumu trhu  
 

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Nákup osobných motorových vozidiel formou finančného leasingu 

- dispečerské vozidlá.“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o 

Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 

Telefón: 055 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Nákup osobných motorových vozidiel formou finančného leasingu – 

dispečerské vozidlá. 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

Technická špecifikácia predmetu obstarávania: 
Druh cestného vozidla: osobný automobil 
Počet kusov: 3 
 
3.1. Základné technické parametre: 
Vyhotovenie karosérie: samonosná, päťdverová, päťmiestna, osobné kombi 
Motor: vznetový, min. výkon 60 kW 
Prevodovka: päť stupňová mechanická. 
Objem batožinového priestoru min. 500 litrov (dm

3
). 

3.2. Vybavenie vozidla: 
a) tónované sklá, 
b) autorádio s CD mechanikou, minimálneho vlnového rozsahu FM a AM,  
c) ABS, 
d) min. 2 x airbag (airbag vodiča, airbag spolujazdca), 
e) klimatizácia, 
f) elektrické ovládanie predných okien, 
g) centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 
h) príprava na montáž svetelnej rampy, 
i) príprava na montáž vysielačky. 
3.3. Farebné vyhotovenie: 
karoséria – červená. 
3.4. Povinné vybavenie vozidla 
povinná výstroj a výbava v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov pre 
daný druh vozidla. 
 



 
 
3.5. Doplnkové príslušenstvo a výbava: 
a) gumené rohože na podlahe kde sú koberce, 
b) podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom, 
c) hasiaci prístroj, 
d) ťažné lano, 
e) sada zimných pneumatík na plechových diskoch. 
3.6. Všeobecné podmienky dodávky vozidiel: 
a) predmetom dodávky môže byť iba vozidlo v požadovanom vyhotovení schválenom na 
prevádzku na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 725/2004 
Z.z. v  znení neskorších predpisov), a to iba od subjektov autorizovaných príslušným orgánom 
štátnej správy na dovoz a predaj príslušných výrobných značiek Slovenskej republike, 
b) s každým vozidlom musí byť dodaný: 
   - platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej 
republike. 
    - návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku. 
    - servisná knižka. 
c) ceny vozidiel musia byť stanovené vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania 
predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prípadne ďalších obstarávacích 
nákladov t.j. výsledná obstarávacia cena bez dane z pridanej hodnoty. 
d) odovzdanie vozidiel kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predajcu na 
základe preberacích - odovzdávajúcich protokolov na odbernom mieste v Košiciach, v 
dohodnutých termínoch a množstvách. 
e) dodávka vozidiel sa požaduje do ôsmich týždňov od predloženia záväznej objednávky.  
3.7. Špecifické podmienky dodávok vozidiel: 
a) predajca stanoví povolené používanie prevádzkových kvapalín a pneumatík slovenskej 
produkcie (oleje, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny a nemrznúce chladiace médiá) v 
čase záruky a po záruke na vozidlo, 
b) technické preukazy na vozidlá musia byť odovzdané pri preberaní vozidla. 
3.8. Záručné podmienky: 
a) záruka na vozidlo musí byť minimálne 24 mesiacov alebo 70 tis. najazdených kilometrov od 
dátumu prevzatia vozidla kupujúcim (dátum uvedený na preberacom - odovzdávacom 
protokole) , záruka proti skorodovaniu karosérie musí byť minimálne 5 rokov, 
b) predajca stanoví podmienky za ktorých, pri montáži svetelnej rampy a vysielačky, nedôjde 
k strate záruky na celú karosériu vozidla, priamo v zmluve. 
3.9. Servisné podmienky: 
a) predpredajný servis zabezpečí predajca vo svojich servisných strediskách, 
b) záručný servis vo svojich servisných strediskách. 
 

      4.    Predpokladaná cena predmetu zákazky: max. do 33 193,90 EUR bez DPH.   
 
      5.    Výsledok cenovej ponuky: Kúpna zmluva. 
 

6. Lehota plnenia: do ôsmich týždňov od predloženia záväznej objednávky.  
 

7. Platobné podmienky: Predmet zákazky má byť zakúpený formou finančného leasingu na 
dobu 36 mesiacov a akontáciou 0,- EUR. Predajná cena po ukončení finančného leasingu: 
100,- EUR. Mesačná splátka musí byť stanovená  vrátane cla, dovoznej prirážky, poistenia 
PZP, havarijného poistenia so spoluúčasťou 67,- EUR, vykonania predpredajného servisu a 
dopravy na miesto odberu, ostatných poplatkov, provízií, príp.ďalších obstarávacích nákladov. 

 
8. Miesto plnenia: odberné miesto v Košiciach. 
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka nie je potrebná. 
  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  

 
11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 



 
- fotokópiu aktuálneho (nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky) 
dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR. 
 

12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 05.04.2011 do 13.00 
hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie). 

 
13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky: 

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a. adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b. označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c. označenie nápisom „Dispečerské vozidlá.“, 

byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) a následne 
prelepená priesvitnou lepiacou páskou. 
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 
 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou leasingovou mesačnou 
splátkou za 3 ks dodávaných vozidiel (bez DPH) - viď priložená tabuľka, ktorú požadujeme 
vyplniť, s ktorým uzavrie kúpnu zmluvu. 
 
 

15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 
vyhodnotenia.  

 
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania, alebo výberové 

konanie zrušiť. 
 
17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. tech. kontroly, revízií a investícií, kontakt: 0905 640 060. 
 
  


