
 

 
 

       
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. Identifika čné údaje verejného obstarávate ľa: 
Úradný názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo :    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :     31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba : Pavol Mišinský, vedúci SÚATaTV 
Telefón :  0915 987 790, 055/7980 700 
E-mail :   pavol.misinsky@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Zabezpe čenie zimnej údržby 
 
3. Opis predmetu zákazky :  

- čistenie areálov Hornádska (cca 25 tis. m2), VŠA (cca 23 tis. m2), slúžiace ako odstavná plocha pre 
vozidlá MHD,  

 - odsun (pluhovanie) snehovej prikrývky v prípade kalamitnej situácie a ak je nutné s jej následným 
odvozom  

 - operatívne a čo najrýchlejšie nasadenie mechanizmov (max. čas dojazdu 2 hodiny na miesto určenia od 
podania výzvy objednávateľom), 

 
4. Druh zákazky :  služba 
 
5. Rozsah ponuky : zákazka sa požaduje na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania :  z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky :  cena za zákazku do 3300,- Eur/ bez DPH (môže byť navýšená v 

prípade extrémnych poveternostných podmienok) 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu : zmluva 
 
9. Miesto dodania  a termín dodania predmetu zákazky, miesto poskytnut ia služieb alebo miesto 

uskuto čnenia stavebných prác :  - VŠA Pri Prachárni 1, Košice,  
     - Hornádska 10 Košice,  
   
      termín ponuky:  od 1.12.2013 do 31.3.2014 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní :  
 - uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky (výpis z OR 

alebo ŽR, nie staršie  ako 3 mesiace), 
 - čestné vyhlásenie o tom, že spoločnosť nemá pohľadávky voči daňovému úradu , 
 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk :  najnižšia cena za celý požadovaný predmet zákazky (cena sa 

skladá z:  odhŕňanie snehu ručne, odhŕňanie snehu ťažkou technikou, odvoz snehu, posyp komunikácie a 
posypový materiál. Uchádzač v ponuke predloží návrh na plnenie kritérií uvedených v prílohe č. 1) 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :  21.11.2013 do 14.00 hod. 
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky :  zaslanie ponuky  mailom na adresu 

pavol.misinsky@dpmk.sk 
 
14.  Vyhodnotenie ponúk :    22.11.2013 
 
15.  Elektronická aukcia :    nie  
 
 



 

 
 
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 obstarávate ľa : s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na 
poskytnutie služby "Zabezpečenie zimnej údržby". 
 
 
 

 
 
V Košiciach dňa 14.11.2013       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 

 Eur / hod + DPH  
Eur / kg + DPH 

odhŕňanie snehu ručne  

odhŕňanie snehu ťažkou technikou  

posyp komunikácie  

posypový materiál - soľ  

odvoz snehu  
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