
 

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. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá  v rámci  prieskumu trhu na zadanie zákazky 

                  Pletená vesta – tmavomodrá 
................................................................................................................................................ 

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 :   ÚGR 

  IČO : 31 701 914  

  IČ DPH: SK2020488206 

 

2. Predmet zákazky:   Pletená vesta – tmavomodrá 
 

3. Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie pletenej vesty – tmavo modrej farby, bez rukáva, s 

vreckom,  pre vodičov MHD, výpravcov a dispečerov pre cca 580 zamestnancov 

■ Obstarávateľ požaduje doplniť 1ks vzorky pletenej vesty požadovaného zloženia, 

v prípade,  ak uchádzač predloží viac ks, resp. ani jeden ks, bude zo súťaže vylúčený.   

■ Obstarávateľ požaduje na výrobku firemné označenie, ktoré bude umiestnené na 

vrecku, na ľavej strane prednej časti vesty. Rozmer firemného loga požadujeme vo 

veľkosti 3x3 cm v zlatom prevedení. Logo obstarávateľa tvorí prílohu výzvy. 

■ Materiál – zloženie pletenej vesty musí obsahovať 50 % bavlny 

■ Výrobky musia mať všitú etiketu s nasledujúcimi údajmi (veľkosť,  materiálové 

zloženie, symboly ošetrenia) 

4.  Lehota plnenia:  priebežne v rokoch 2010, 2011 a 2012. 
 

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,                  

vrátane dopravy a loga. 

 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:   

- kópiu fotoaktuálneho dokladu o oprávnení dodávať tovar, požaduje sa 

overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. Úspešný 

uchádzač po elektronickej aukcii predloží obstarávateľovi e-mailom návrh kúpnej zmluvy 



v jednom vyhotovení, v prípade, že sa elektronická aukcia neuskutoční, obstarávateľ vyzve 

úspešného uchádzača e-mailom na predloženie zmluvy. 
 

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. 
 

 

 

                                                                   12.03.2010 do 14.00 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 : „VESTA“ 

 

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

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

 

 

   

 

 

                   

 

        

 

 


