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

„Rekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu“ 
 

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: Rekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu v križovatke ulíc Tr. SNP 

–Ipeľská - Ondavská. 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

3.1. Rekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu o celkovej dĺžke 17 m a celkovej šírke 7 m v 
križovatke ulíc Tr. SNP – Ipeľská - Ondavská s celkovou výmenou koľajového spodku 
a zvršku, s použitím  konštrukcie na zvýšené zaťaženie prejazdom ťažkých motorových 
vozidiel. 
3.2. Požadovaná konštrukcia cestno–koľajového prejazdu: po demontáži jestvujúceho 
prejazdu zriadenie a zhutnenie nového železničného spodku so zabezpečením odvodnenia 
opravovaného úseku trate, spevnenie železničného spodku železobetónovými panelmi 
o hrúbke min. 150 mm, montáž koľajových polí na betónových podvaloch s použitím nových 
koľajníc tvaru NT3, osadenie gumených bokovníc na koľajnice tvaru NT3 a viacvrstvové 
zaasfaltovanie prejazdu. Požadovaná záruka: min. 5 rokov. 
3.3. Súčasťou dodania predmetu zákazky je dodanie certifikátov použitých stavebných 
materiálov (vyhlásenie zhody). 
 

4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 70.000,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: najneskôr do 04.09.2012, resp. po dohode s obstarávateľom.  

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

Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť súpis prác, 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: Košice, križovatka ulíc Tr. SNP – Ipeľská - Ondavská. 
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka miesta dodania nie je nutná, je 

doporučená. V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte osobu zodpovednú za výzvu na 
uvedenom telefónnom čísle. Cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady na dodanie 
predmetu obstarávania, je možné spracovať na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto 
výzvy. 

  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí byť spracovaná na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je 
prílohou výzvy a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (vrátane odvozu 
a likvidácie odpadu), 
- 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 uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenou 

profesijnou organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – 
požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
ponuky, 

- odborná spôsobilosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru na dopravné stavby 
(koľajové trate), 

- odborná spôsobilosť uchádzača (nie zvárača) k zvarovaniu koľajníc, 
- 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, 

- kópiu certifikátu o tom, že zaviedol a používa systém manažérstva kvality v oblasti 
rekonštrukcie železničných stavieb, 

- zoznam stavieb, ktoré uchádzač zrealizoval v posledných troch rokoch (2009-2011) 
a ktoré sa týkali výstavby alebo rekonštrukcie električkových tratí v min. hodnote 175.000,- 
EUR za všetky 3 roky spolu. V tomto zozname uvedie názov (obchodné meno) a adresu 
investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, výšku hodnoty diela v EUR, 
rok začatia a ukončenia stavby, meno a kontakt osoby u investora, u ktorej sa má overiť 
pravdivosť uvedených údajov. 

- návrh zmluvy o dielo s súlade s predloženou ponukou. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 15.08.2012 do 12.00 

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 „Cestno-koľajový prejazd“, 
d) 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. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 
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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:  

       Jozef Bujnovský, vedúci strediska údržba koľajových tratí, kontakt: 0905 620 883. 
 
 
 
 
 
 


