
 

 

 

 

 

 

 

 
       

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

Č. 68/25/11/ÚTAÚ/OTKRAI-KA/2014 

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. Vojtech Kacsmarik, revízny technik 
Telefón :  0905 276 306 
E-mail :   dpmk@dpmk.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky:   Zmluva o vykonávaní revízií, revíznych skúšok, kontrolných skúšok a školení 
                                                   na UTZ a VTZ zdvíhacích - výťahov. 
 

3. Opis predmetu zákazky :    Vykonávanie revízií, revíznych skúšok, a odborných prehliadok a skúšok 
                                                   výťahov. 
                                                  Školenia riadičov, dozorcov, prevádzkovateľov, uţívateľov a výťahových 
                                                   technikov. 
                                                   Stála pohotovostná sluţba, servis po pracovnej dobe a v dňoch prac. 
pokoja. 
                                                   Účasť pri úradných skúškach vykonávaných dozorným orgánom 
                                                   objednávateľa. (PPO, OPO).  
                                                   Ostatné činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.                                                                                                  
 
4. Druh zákazky :  sluţba 
 
5.  Rozsah ponuky :  zákazka sa poţaduje na celý predmet zákazky  
  
6. Podmienky financovania :  z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky :  cena zákazky do 8 000,- Eur bez DPH/ 4 roky 
  
8. Typ zmluvného vzťahu :  Zmluva o vykonávaní revízií, revíznych skúšok, kontrolných skúšok a školení 
                                                   na UTZ a VTZ zdvíhacích – výťahov -  uzatvorená na obdobie 4 rokov. 
 
9. Miesto dodania a termín dodania predmetu zákazky:  DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice 
                                                                         DPMK, a.s., Hornádska 10, 040 01 Košice  
Termín dodania: V zákonom stanovených lehotách. 
 

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :  
- uchádzač predloţí  - doklad o oprávnení poskytovať sluţby vo vzťahu k predmetu zákazky (výpis z OR 
                                    alebo ŢR nie starší ako 3 mesiace),  
                                  - platné oprávnenie na výkon činnosti na UTZ  - zdvíhacích vydaný orgánom  
                                    dozoru Dopravným úradom (resp. ÚRŢD) 
                                  - platné oprávnenie na výkon činnosti na VTZ  - zdvíhacích vydaný orgánom  
                                    dozoru (OPO)                  

                                    - záujemca predloţí cenovú ponuku vo forme tabuľky pre kaţdú poloţku uvedenú v 
                                    prílohe č.1, jednotkovú cenu a výslednú podľa počtu jednotiek. Tieto ceny budú 
                                    uvedené pre kaţdý druh výkonu zvlášť. V spodnom riadku tabuľky bude 
                                    vykonaný kontrolný súčet všetkých poloţiek pre konkrétny druh výkonu.  
                                    Záujemca taktieţ uvedie predpokladané náklady, ktoré vzniknú pri plnení 
                                    predmetu zákazky (bod. č.3) ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
11. Kritérium na hodnotenie ponúk :  - Najniţšia cenová ponuka  
   
12. Lehota na predloženie cenovej ponuky :  31.12.2014 
 
13. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky :  
     ponuky doručiť v zalepenej obálke s heslom "Zmluva o vykonávaní revízií, revíznych skúšok, 

kontrolných skúšok a školení na UTZ a VTZ zdvíhacích - výťahov." osobne alebo poštou na 
podateľňu DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice. Na obálke bude uvedené obchodné meno 
záujemcu ktorý cenovú ponuku predkladá. 

 

14. Vyhodnotenie ponúk : 07.01.2015  
 
15. Elektronická aukcia :  nie  
 

16. Dôvody zrušenia zadania zákazky :  
- - nebola predloţená ani jedna ponuka 
- - ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“ 

- ani jedna z predloţených ponúk nevyhovuje poţiadavkám verejného obstarávateľa 
   určeným vo výzve 

- - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva 

 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 
a) v prípade upresnenia informácií, kontaktujte kontaktnú osobu uvedenú v bode 1.  
 

 
V Košiciach dňa 25.11.2014  
 
 
 
 
 
 
 
      
        ................................................ 
        Ing. Ondrej Turis 
        poverený zastupovaním RTaÚ 
 
 
 
 
        ......................................... 
        Ing. Martin Jaš 
        riaditeľ ekonomiky 
 
 
 
        ................................................ 
        Ing. Juraj Hrehorčák 
        podpredseda predstavenstva  
        a generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
Formulár DPMK  379/1-07/08 
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Príloha č. 1 

 

    

 

Názov zariadenia Počet kusov 

Vykonávanie revízií / 

úradných skúšok 

Zariadenie 

vedené 

Elektrický nákladný výťah TNV 2000 - A2N 1 3 mesiace/3 roky UTZ 

Elektrický nákladný výťah  GNV 500 - A2N 1 3 mesiace/3 roky UTZ 

Elektrický nákladný výťah  GNV 500 - A2N 1 3 mesiace/3 roky UTZ 

Elektrický nákladný výťah  GNV 500 - A2N 1 3 mesiace/3 roky UTZ 

Malý elektrický nákladný výťah MT 100 C 1 6 mesiacov/6 rokov UTZ 

    

 

Školenie obsluhy výťahov: Cena za 1 osobu 

 Počet zamestnancov Opakovanie školenia 

Základné školenie prevádzkovateľa a užívateľa 

výťahu 4 Prvé 

Základné školenie riadiča výťahu 60 Prvé 

Základné školenie dozorcu výťahu 5 Prvé 

Základné školenie prevádzkového technika výťahu 3 Prvé 

Periodické školenie prevádzkovateľa a užívateľa 

výťahu 4 2 roky 

Periodické školenie riadiča výťahu 60 2 roky 

Periodické školenie dozorcu výťahu 5 2 roky 

Periodické školenie prevádzkového technika 

výťahu 3 2 roky 

   

 


