
 

 
 

 

 
 

   
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky   

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ  v  zmysle  §  8 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predkladá  v rámci  prieskumu trhu na zadanie zákazky 

 
Rehabilitačný pobyt 

........................................................................................................................................................................ 
výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

  

  Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :    

  IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 
 

2. Predmet zákazky:   Rehabilitačný pobyt 
 

3.  Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie rehabilitačného pobytu v 2. turnusoch;  pre cca 

40 zamestnancov  v jednom turnuse;   

ubytovanie: I. kategória - dvojposteľové izby s  minimálnym vybavením kúpeľňa, WC, 

telefón, rádioprijímač, televízor 

6 plných rehabilitačných dní (6 nocí)  

 1. turnus nástup nedeľa (obedom) a ukončenie sobota (raňajkami) 

2. turnus nástup sobota (obedom) a ukončenie piatok (raňajkami) 

strava:  plná penzia (raňajky, obed, večera) 

liečebné procedúry :  

a) 16 liečebných procedúr počas pobytu (2,5 procedúry denne v priemere) 

zameraných na pohybové ústrojenstvo 

b) 1 hodinu denne vyhradený  bazén, 1 hodina, denne voľný vstup do bazéna 

c) minimálny rozsah rehabilitačných procedúr – klasická masáž čiastočná, klasická 

masáž celková, perličkový kúpeľ, hydromasáž,  masážny vírivý bazén, sauna suchá, 

sauna mokrá, inhalácia 

- doprava bude zabezpečená na vlastné náklady 

- možnosť kultúrneho a športového vyžitia.  

 

4.  Lehota plnenia:  máj - jún 2010 
 

5. Miesto plnenia:   Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice      
 

6. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky, 

- cena bude stanovená ako pevná v EU bez DPH, ak je platiteľom DPH, uvedie cenu 

osobitne aj s DPH   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – živnostenský 

list – požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania 

ponuky. 



 

 
 

 

 
 

 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena  

1. kolo:  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli vylúčené, 

budú   vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v tejto 

výzve. 

 

2. kolo: Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade účasti najmenej dvoch uchádzačov 

realizovať elektronickej aukciu, a všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli v 1. 

kole vyhodnocované bude zo systému, v ktorom sa elektronická aukcia realizuje, 

zaslaná výzva k účasti, kde budú uvedené pravidlá a priebeh elektronickej aukcie. 

Účelom elektronickej aukcie bude úprava cien smerom nadol. Obstarávateľ 

uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie. 
 

                                                                  26.02.2010 do 13.00 hod. 

9.  Ponuku predložte v lehote do : .......................................... v uzavretej obálke na adresu: 

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, prízemie 

– podateľňa s označením cenová ponuka – neotvárať a heslom : uvedie sa názov 

predmetu zákazky. 

 

10.     Obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade neuzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom, 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

 

      Do cenovej ponuky žiadame uviesť cenu za celý predmet zákazky a platnosť  Vašej ponuky. 

     Žiadame Vás o vyplnenie prílohy, ktorá nám poslúži ako Vaša cenová ponuka.  

 
 

                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

        Príloha – návratka  
 

 

 

 

 

(nehodiace sa škrtnúť)  

 

 

 

 

P O L O Ž K Y     K     O C E N E N I U : 
Cena bez 

DPH 

 
1. ubytovanie: (6 plných rehabilitačných dní -6 nocí, deň nástupu 
a ukončenia pobytu dodržaný podľa našich požiadaviek )                 áno - nie                                         
I. kategória - dvojposteľové izby s  minimálnym   vybavením              
- kúpeľňa                                                                                             áno – nie  
- WC                                                                                                    áno – nie 
- telefón                                                                                               áno – nie 
- rádioprijímač                                                                                     áno – nie 
- televízor                                                                                            áno – nie 
 

 
 
 

Spolu položka č. 1   

2. strava:  plná penzia (raňajky, obed, večera)                              áno – nie  

3.      liečebné procedúry :  

         16 liečebných procedúr počas pobytu (2,5 procedúry denne v priemere) 
          zameraných na pohybové ústrojenstvo 
-   1 hodinu denne vyhradený  bazén, 1 hodina denne voľný vstup  
    do bazéna                                                                                        áno – nie 
-    minimálny rozsah rehabilitačných procedúr :  
-    klasická masáž čiastočná,                                                              áno – nie 
- klasická masáž celková,                                                                 áno – nie 
- hydromasáž,                                                                                   áno – nie 
- sauna suchá              ,                                                                    áno – nie 
- sauna mokrá                   ,                                                               áno – nie 
- perličkový kúpeľ                                                                              áno – nie 
- masážny vírivý bazén                                                                     áno - nie 
- inhalácie                                                                                         áno – nie 

 

Spolu položka 3  

Celková cena  (súčet položiek 1 až 3) : 
 


