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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 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie.“ 
 

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 
Mobil: 0905 640 060 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: ondrej.turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Technicko-ekonomická štúdia - Modernizácia električkového depa. 
 
3. Opis predmetu zákazky: Vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie (TEŠ) týkajúcej sa 

modernizácie existujúceho depa električiek, nachádzajúceho sa v Košiciach na Bardejovskej 
ulici, a to pre potreby zabezpečenia komplexnej údržby v súčasnosti prevádzkovaných a 
novododaných električiek, ako aj pre potreby činnosti strediska údržba koľajových tratí 
a strediska údržba pevných trakčných zariadení. Cieľom technicko-ekonomickej štúdie je 
stanoviť požadované parametre modernizácie existujúceho električkového depa z pohľadu 
technického riešenia, ako aj predpokladanej výšky investičných nákladov na realizáciu daného 
projektu. Štúdia sa má zaoberať problematikou modernizácie existujúcich (v nutnom prípade 
výstavbou nových) prevádzkových budov, strojného vybavenia, koľajiska (spodok a zvršok), 
napájacej trakčnej siete (napájacie a spätné vedenie, trolejové vedenie), rozvodov médií 
(teplo, voda, plyn), napájania areálu elektrickou energiou z verejnej siete, návrhom využitia 
voľných plôch areálu (napr. parkovisko pre osobné motorové vozidlá zamestnancov), 
zohľadňujúc hlavne logistiku údržby električiek a požiadavku zníženia prevádzkových 
nákladov.  
    Rozsah riešenia a kvalita informácií, ktoré bude technicko-ekonomická štúdia obsahovať, 
musí súčasne splniť požiadavky na to, aby ich bolo možné použiť do súťažných podkladov pre 
výber zhotoviteľa projektovej prípravy a tiež aby na základe TEŠ bolo možné zabezpečiť 
súhlas kompetentných orgánov na oprávnenosť žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z fondov Európskej únie.  
 
 

4. Výsledok prieskumu trhu: Zmluva, resp. objednávka na poskytnutie služby. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH):  do 10.000,- EUR 
 
6. Lehota plnenia: max. 45 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy, resp. od prijatia objednávky.  

 
7. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 

Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti 
daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
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8. Miesto plnenia: areál DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, Košice.  
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky 

doporučujeme vykonať obhliadku areálu súčasného depa. V prípade záujmu o obhliadku 
kontaktujte osobu zodpovednú za výzvu na uvedenom telefónnom čísle. 
 

10. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu 
obstarávania (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, potvrdenie o zápise 
do zoznamu podnikateľov, iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov napr.: doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 

organizáciou), 
- fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti min. aspoň jednej osoby odborne spôsobilej 
na projektové činnosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb., ktorá bude garantom 
zabezpečovania požadovaných služieb,  
- v prípade, že uchádzač nie je vlastníkom niektorého oprávnenia, môže si na výkon tejto 
vyhradenej činnosti zabezpečiť subdodávku; je potrebné prehlásenie subdodávateľa, že     
uvedené práce v subdodávke vykoná v požadovanej kvalite a termíne a predloží potrebné   
oprávnenie. 
- Zoznam poskytnutých zákaziek – v zozname je nutné uviesť názov služby, rok poskytnutia 
a kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt na osobu, ktorá bola zodpovedná za 
zákazku u verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa). Uchádzač musí 
zoznamom služieb preukázať, že v priebehu uplynulých troch kalendárnych rokov 
(2010,2011,2012) poskytol minimálne 3 zákazky obdobného charakteru ako je predmet 
plnenia, t.j. v oblasti vypracovania zámerov, štúdií či projektov v oblasti koľajovej dopravy – 
projektová príprava stavieb.  

 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 

 
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 06.06.2013 do 14.00 

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).  

 
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „TEŠ – Modernizácia depa“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky, resp. nebude úplná, alebo ak 
ponuka týkajúca sa predmetu zákazky nebude v súlade s požiadavkou obstarávateľa, 
nebude braná do úvahy a nebude hodnotená. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi späť neotvorená. 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériami na hodnotenie ponúk sú cena a termín 
poskytnutia služby, pričom jednotlivým kritériám je určená váhovosť: 
1. Cena (EUR bez  DPH):  50%, t.j. max. 50 bodov,   
2. Termín poskytnutia služby (v kalendárnych dňoch): 50%, t.j. max. 50 bodov. 
Spôsob hodnotenia kritérií je nasledovný: body sa prideľujú na základe váhovosti pre jednotlivé 
kritériá, pričom úspešným uchádzačom bude ten, kto získa najvyšší počet bodov v súčte za 
obidva kritériá hodnotenia (teoreticky max.100 bodov, ak ponúkne najnižšiu cenu a najkratší 
termín). Uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu resp. najkratší termín sa pridelí max. počet 
bodov t.j. 50. Ostatným uchádzačom sa pridelia body podľa nepriamej úmery.  
Nepriama úmera: (najnižšia ponúknutá hodnota – cena resp. termín / iná ponúknutá hodnota – 
cena resp. termín) x (slovom: krát) max. počet bodov stanovených pre dané kritérium (t.j. 50). 
Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať platnú ponuku a súčasne bude jeho ponuka 
najvýhodnejšou podľa stanovených kritérií na hodnotenie ponúk. 
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14. Cena a spôsob určenia ceny:  
- cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality, 
- cenu je potrebné uvádzať v EUR (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu 
a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  
 
15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 5 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii, 

alebo výberové konanie (a to aj po skončení elektronickej aukcie) zrušiť.  
V tomto prípade elektronická aukcia nebude. 

 
17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Ondrej Turis, poverený riadením úseku techniky a údržby, kontakt: 0905 640 060. 
 
 


