Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO:
31 701 914
DIČ:
2020488206
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Zuzana Hronecová
Telefón: 0905 419 669
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Alena Tóthová, referent VO
Telefón: 0905 764 191
E-mail: alena.tothova@dpmk.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t
2.2. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby inej ako bežne dostupnej na trhu
2.3. Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služieb
2.4. Platnosť zmluvy: Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na zabezpečenie dodania predmetu
zákazky je 12 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho čo nastane skôr.
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Plnenie bude prebiehať v servisných strediskách –
objektoch a priestoroch u dodávateľa, umiestnených v mieste sídla objednávateľa (Košice).
3.2. Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t bude vykonávaný v prípade potreby na
základe čiastkových objednávok počas platnosti zmluvy, t.j. 12 mesiacov odo dňa platnosti, t.j.
podpísania zmluvy.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1 Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie služieb – Oprava a servis technologických
vozidiel do 3,5 t.
 Objednávateľ požaduje pravidelný servis osobných motorových vozidiel a dodávkových
úžitkových vozidiel do celkovej hmotnosti 3,5 t, podľa počtu najazdených km, resp.
časového hľadiska predpísaných prehliadok vozidiel.
 Do tejto kategórie patria všetky servisné práce za účelom zistenia technického stavu
vozidiel
(kontroly mechanických častí karosérie, podvozku, kontroly všetkých
motorových častí, elektrických zariadení a elektroinštalácie atď.) a následného odstránenia
vzniknutých nedostatkov.
 Objednávateľ požaduje aj kompletnú výmenu a doplnenie olejov, mazív, chladiacich a
brzdových kvapalín vrátane zimnej a letnej kvapaliny ostrekovacích systémov, doplnenie
plynu do klimatizačných jednotiek, ich dezinfekcia a údržba.
 Objednávateľ taktiež požaduje zabezpečenie pravidelných technických a emisných kontrôl
a následné servisné práce na odstránení nevyhovujúceho technického stavu zisteného na
základe týchto výstupov z technickej a emisnej kontroly motorových vozidiel.
 Objednávateľ požaduje zabezpečenie
opráv vyplývajúcich z bežnej prevádzky
motorových vozidiel, resp. opráv vyplývajúcich z poistných udalostí (havária, dopravná
udalosť, PZP a pod.). Zoznam vozidiel viď Príloha č.1
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 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo so zjavnými, resp. neodstránenými
vadami až do doby ich odstránenia a o takto vzniknutej situácii spíše Zápis o reklamácii.
 Dodávateľ je povinný pri vykonávaní služby (Oprava a servis technologických vozidiel)
postupovať v súlade s technologickými postupmi a smernicami výrobcu vozidiel
a používať predpísané zariadenia, vybavenia a náradia.
 Objednávateľ požaduje od dodávateľa dodržanie intervalov servisných prehliadok a
vykonanie predpísaných úkonov v rámci nich.
 Dodávateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie služby iba odborne spôsobilými osobami
na výkon dojednanej služby
Ďalšie požiadavky:
Pick -up servis
Objednávateľ požaduje zabezpečenie bezodplatnej služby - odvoz pracovníka objednávateľa
na miesto pracoviska po prevzatí vozidla na opravu do servisu dodávateľa . Táto služba je
požadovaná iba v prípade, ak samotná oprava vozidla t.j. dodanie služby dodávateľa si vyžaduje
ponechanie si vozidla v servise bez možnosti odstránenia závady do 1 hodiny.
Odťahová služba
Objednávateľ požaduje zabezpečenie bezodplatnej služby – odtiahnutie nepojazdného
motorového vozidla na území mesta Košice, za účelom jeho následnej opravy v servise
(vrátane DN).
Pneuservis
Objednávateľ požaduje zabezpečenie pneuservisných prác všetkých osobných a dodávkových
vozidiel do 3,5 t, vrátane 3D geometrie kolies.
Poskytnutie náhradného vozidla :
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi zdarma náhradné motorové vozidlo
počas celej doby servisu jednotlivého motorového vozidla Objednávateľa a to v prípade
servisných prác, ktorých výška bude prekračovať jednorázovo sumu 500,- € bez DPH.
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou
ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto výzvy.
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5. Cena a spôsob určenia ceny za poskytované služby:

5.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5.2 Uchádzačom navrhované jednotkové ceny položiek a cena za predmet zákazky bude
vyjadrená v Eurách, s presnosťou na 2 desatinné miesta a musí v sebe zahŕňať všetky náklady,
ktoré s ňou súvisia.
5.3 Uchádzač vyplní priloženú tabuľku - Príloha č.2, do ktorej zapíše uvedenú cenovú
ponuku za predmet zákazky vyjadrenej v časti Cena za prácu/normohodina v EUR bez DPH a
v EUR s DPH. Vyhodnocuje sa cena v EUR bez DPH.
a) cena za prácu:
- ide o stanovenie ceny, ktorá bude dodržaná za plnenie služieb v časovej dĺžke 1 hodiny
(normohodiny) výkonu práce, jednotná pre každý* (*práca mechanická, elektrikárska,
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lakýrnicka, klampiarska atď.) servisný pracovný úkon a pre všetky motorové vozidlá
objednávateľa bez ohľadu na značku a typ vozidla, jeho vek a opotrebenie.
Výsledkom je ukazovateľ: najnižšia cena/hodina práce (normohodina).
Normohodina musí byť uvedená bez DPH ako aj s DPH.
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 19.990,- €
8. Predkladanie cenových ponúk
8.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
8.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
8.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 23.03.2017 do 12:00 hod.
8.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorenej obálke označenej
heslom "NEOTVÁRAŤ– Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t".
8.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice.
8.6 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Dopravného podniku mesta Košice,
akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice.
8.7 8.4 Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné a prebehne do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie cenových ponúk v sídle verejného obstarávateľa.
9. Lehota viazanosti ponuky
9.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.04.2017.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky
10.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku.
10.2. Zálohy nebudú poskytované.
10.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak
je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie.
Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytované služby na základe
faktúry vystavenej s náležitosťami daňového dokladu, so splatnosťou nie kratšou ako 45 dní od
vystavenia faktúry.
10.4. Okrem toho musí faktúra obsahovať vyšpecifikovaný rozsah poskytovanej služby, rozpis
presne definovaných použitých náhradných dielov, s identifikovateľnými údajmi výrobcu, typ
či sa jedná o originálny náhradný diel, alebo certifikovaný náhradný diel, jeho katalógové číslo,
prípadne výrobné číslo. Poskytovateľ musí pri určení výšky normohodín za každý servisný
pracovný úkon dodržiavať normohodiny stanovené výrobcom vozidla.
11. Podmienky účasti uchádzačov
11.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (overená
kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra).
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
12.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
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13. Obsah ponuky
13.1. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklad podľa bodu 11 (doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky)
2. Vyplnenú Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
3. Návrh zmluvy s doplnený údajmi
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
14.1. Po vyhodnotení
cenových
ponúk
budú uchádzači písomne poštou (mailom)
oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
14.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
14.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
14.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
14.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
V Košiciach, dňa 13.03. 2017

Príloha č.1: Aktuálny zoznam technologických vozidiel
Príloha č.2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3: Návrh zmluvy
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