
          
  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskum u trhu na obstaranie zákazky    

      „ Oprava koženkových sedadiel a operadiel trolejbusov  15Tr a autobusov a oprava 
látkových sedadiel autobusov“ 

 
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 

 
výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 
1.   Identifikácia obstarávate ľa: 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o  
Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 
Telefón: 055 / 7980 700, mobil 0915 987 790 
Fax: 055 /6334598 
Elektronická pošta: misinsky@dpmk.sk,  banas@dpmk.sk,  
Internetová adresa: www.dpmk.sk 

  
2.   Názov predmetu zákazky :  „ Oprava koženkových sedadiel a operadiel trolejbusu        
      15  Tr a autobusov a oprava látkových sedadiel auto busov“ 
 
3.   Opis predmetu zákazky:  

Oprava čalúnenia sedadiel pre cestujúcich v tomto rozsahu: 
 -  u sedadiel s kovovou rámovou konštrukciou požaduje me: 
- demontáž čalúnenia sedadiel 
- oprava a vysprávky výplne sedadla alebo jeho celá výmena 
- výmena poškodeného dreveného (preglejkového) podkladu sedadla za nový 
- montáž nového čalúnenia sedadla 
- spájanie zošívaných častí čalúnenia sedadla novoplastovým profilom 
 
- u sedadiel s látkovým po ťahom požadujeme: 
- demontáž látkového poťahu, 
- oprava vysprávky a výplne sedadla alebo jeho výmena 
- výmena poškodeného podkladu sedadla alebo jeho oprava 
- nalepenie alebo prisponkovanie nového čalúnenia podľa konštrukcie sedadla 
  
Definícia sedadla : sedadlo je komplet sedacej časti a operadla s celou svojou konštrukciou, 
čalúnené koženkou alebo látkou. 
Požadujeme oceniť nasledujúce typy sedadiel podľa jednotlivých typov vozidiel – cena sa uvedie za 
jeden kus sólo sedadla včítane nákladov na dopravu (odvoz, dovoz), nakládku a vykládku z miesta 
odberu: 
•••• koženkové sedadlo trolejbus Tr 15 
•••• koženkové sedadlo Karosa radu 7xx 
•••• látkové sedadlo Ikarus 435 a 415 
Zákazky môžu byť na jednotlivé sedačky i na celé komplet sady do vozidla. 
 
Koženkové a látkové po ťahy : Poťahová koženka a látka musí zodpovedať spôsobu používania – 
veľká záťaž cestujúcim vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy. Farbu a prípadný vzor poťahovej 
koženky požadujeme vopred odkonzultovať s obstarávateľom, u objednávok na jednotlivé sedadla 
požadujeme dodať identickú koženku s ostatnými sedadlami vo vozidle.  
 
Obstarávateľ požaduje na opravu čalúnenia sedadla poskytnúť minimálne ročnú záruku na 
praskanie švov, prípadné vady materiálu – praskanie, vyblednutie poťahu a pod.. Zo záruky sú 
vybraté závady vzniknuté vandalizmom cestujúcich. 
 
Požadujeme vykonanie opravy sedadiel v požadovanom množstve v termínoch dohodnutých medzi  
obstarávateľom a dodávateľom, maximálne do 30.4.2011. 
 

4.   Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :  
250 koženkových sedadiel  a operadiel autobusy Karosa 7xx,  
100 koženkových sedadiel a operadiel trolejbusy Tr15, 
80 látkových sedadiel lepených Ikarus 435 
50 látkových sedadiel sponkovaných Ikarus 415 



 
5.   Výsledok cenovej ponuky:    Zmluva o dielo 

 
6.  Lehota trvania zmluvy alebo termín plnenia: 1 rok od uzatvorenia Zmluvy o dielo, resp. do   
     vyčerpania finančného limitu. Opravy budú realizované na základe písomnej objednávky kupujúceho   
     s termínom dodania, ktorý je uvedený na objednávke. 

 
7.  Predpokladaná celková hodnota zákazky po čas trvania zmluvy (bez DPH) : do 16500,- €     
    
8.   Podmienky financovania :  

Platba na základe faktúry po vykonaní služby. Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia 
daňového dokladu.  

9.   Miesto dodania  predmetu zákazky :  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – sklad nákupu, Hornádska č. 10, 043 29 
Košice. 
 

10. Obhliadka miesta dodania  predmetu zákazky  : 
       -  nie je potrebná. 
         
11. Podmienky ú časti uchádza čov :  

- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou 
organizáciou, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávanej zákazky – 
požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky - 
požadujeme, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zmluvy na poskytnutie služby. 

 
12. Miesto  a lehota na predkladanie ponúk :  

       Lehota na predkladanie ponúk :  28.1.2011  do 14.00 hod.  
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk  na adresu, ktorá je uvedená v bode 1. 

       Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti  
 uchádzačovi neotvorená.  
 

13.  Pokyny na predloženie cenovej ponuky :  
 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť riadne uzatvorený, podpísaný  

zodpovednou osobou uchádzača (prípadne opatrený pečiatkou) a prelepený lepiacou páskou. 
 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
 - adresu obstarávateľa, uvedenú vo výzve 
 - adresu uchádzača 
 - označenie „cenová ponuka - neotvára ť“ 
            - označenie heslom: „Oprava sedadiel“  
 
      14.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk  :  

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby vrátane dopravy. Cenu 
požadujeme rozpísať osobitne za opravu a osobitne za dopravu. Cena sa hodnotí ako sumár za celý 
predmet zákazky. 

            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 bude 
realizovať elektronickú 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. 

 
15.  Lehota  viazanosti ponuky  : do 28.2.2011 

      16.  Výsledok z hodnotenia  Vám bude doručený najneskôr do : 15.2.2011 
 
   17. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo alebo pokračovať    

výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
   18.  Meno osoby obstarávate ľa  zodpovednej za výzvu  :  
 Pavol Mišinský, vedúci strediska ÚATaTV 
  kontakt: 055/7980 700, mobil 0915 987790 
 Jaroslav Baňas, majster údržby trolejbusov,  
      kontakt: 055/ 7980 755, mobil 0905 739 976 
 
 
          


