
 
 
 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 

„Uhlografitové šmyky trolejbusových zberačov“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

 
  Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 
   Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
   Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :  Úsek ekonomiky – oddelenie nákupu  
   IČO : 31 701 914  
   IČ DPH: SK2020488206 
   Kontaktná osoba : Ing. Silvia Klempayová, tel.: 055 6407530, mobil: 0905629269,  
                                          fax : 055 6227791, e-mail : klempayova@dpmk.sk  

 
2. Predmet zákazky:   Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude Kúpna zmluva, plnenie zákazky na 

základe dielčích objednávok 
 

3. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ požaduje zabezpečenie uhlografitových šmykov trolejbusobvých 
zberačov pre zberačové hlavice ESKO L102 s rozmerom  25,7 x 11,5 x 102 mm, a to : 
a) na letnú prevádzku živicové resp. furilové – cca 1500 ks 
b) na zimnú prevádzku impregnované antimónom – cca 1500 ks 

 
4. Lehota plnenia: Zákazka sa vypisuje na obdobie 24 mesiacov od dátumu podpísania Kúpnej zmluvy 

 
5. Miesto plnenia:  Dopravný podnik mesta Košice, a.s. - Hornádska č. 10, Košice, sklad odd. nákupu    
 

6. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane 

dopravy na miesto plnenia 
- cena bude stanovená ako pevná v EUR bez DPH osobitne pre letnú prevádzku a osobitne pre 

zimnú prevádzku s celkovým súčtom oboch položiek   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list 

- doklad alebo prehlásenie o pôvode predmetu zákazky ( pôvod musí byť z členských štátov EÚ) 

- certifikát výrobkov 

- spôsob zabezpečenia likvidácie a odvozu opotrebovaných šmykov 

- minimálne dve referencie od iných prevádzkovateľov na predmet zákazky 

- uviesť kontaktnú osobu a jeho e-mail pre elektronickú aukciu 
      Po splnení podmienok účasti bude uchádzač zaradený do druhého kola – elektronickej aukcie. 
 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena v EUR 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou výslednou cenou ( sumár oboch 
položiek) z elektronickej aukcie, s ktorým uzavrie zmluvu. 
 

9. Ponuku predložte v lehote do : 6.2.2009 do 10.00 hod. 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 : „ŠMYKY“ 

 

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. 

 
 

        

 


