
 

 
 

       
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Úradný názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo :    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :     31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Iľaš 
Telefón :  +421 905 422 285 
E-mail :   vladimir.ilas@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnosti. 
 
3. Opis predmetu zákazky : Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnosti (na základe poskytnutých 

podkladov) súvisiacej s konaním o dodatočnom povolení dokončenej stavby „Predelektrizačné úpravy - 
trolejbusová doprava, I. etapa v Košiciach“ - areál DPMK, Trolejbusová ulica, Košice“ – dopravná časť,  
objektov: 

- SO 030 Úpravy terénu 
- SO 040 Cesty, parkoviská, spevnené plochy 
- SO 120 Oporný múr 

vrátane zabezpečenie stanovísk správcov inžinierskych sietí a stanovísk štátnej správy a samosprávy. 
Náklady vzniknuté s úhradou správnych poplatkov budú po doložení riešené samostatne.   
 

4. Druh zákazky : zákazka na dodanie služby. 
 
5. Rozsah ponuky : Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. 
 
6. 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. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : cca 10.000,- EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vzťahu : Zmluva na poskytnutie služby, resp. objednávka. 
 
9. Termín a miesto dodania : Termín dodania na základe dohody medzi obstarávateľom a dodávateľom 

v závislosti na vydaní stanovísk správcov inžinierskych sietí a stanovísk štátnej správy a samosprávy, 
miesto dodania v mieste sídla obstarávateľa. 

 
10.  Podmienky účasti 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 – živnostenský list alebo výpis z OR. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z hodnotenia. 

 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok 

stanovených v tejto výzve je najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Cena za predmet obstarávania 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena 
pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH. 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :  

Ponuku predložte v lehote do 18.12.2013 do 10.00 hod. mailom na adresu: ondrej.turis@dpmk.sk resp. 
v obálke na adresu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 043 29 Košice 
a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie). 

 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky : Pokiaľ uchádzač svoju ponuku zašle  
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a) elektronicky, e-mail musí byť označený „Cenová ponuka – TD- dopravná časť“ a obsahovať 
v prílohe:  

- cenovú ponuku, 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej 

predmetu obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR,  
b) poštou, uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
- označenie „Cenová ponuka – neotvárať“, 
- značenie nápisom „TD- dopravná časť“, 
- 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. 
 

14. Vyhodnotenie ponúk : Výsledok z vyhodnotenia Vám bude oznámený najneskôr 3 pracovné dni po 
vyhodnotení došlých ponúk. 

 
15. Elektronická aukcia : V tomto prípade elektronická aukcia nebude. Obstarávateľ si vyhradzuje právo 

výberové konanie zrušiť.  
 
16. Dôvody zrušenia zadania zákazky :  

- nebola predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“, 
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa 

určeným vo výzve, 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva. 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  
Záujemcovia kontaktujte Ing. Vladimíra Iľaša, mobil: +421 905 422 285, ktorý Vám poskytne všetky 
relevantné informácie. 
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