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                       Príloha č.1 k OS č. k OS -37-Q   

                                                        Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu.  

 
 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 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: 
 

„Projektové práce - Rekonštrukcia časti objektov 01 a 02- dielní“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
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 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: , turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  

2. Predmet zákazky: Projektové práce - Rekonštrukcia časti objektov 01 a 02- dielní pre 
opravu a údržbu autobusov s  pohonom NAFTA a CNG. 

 
3. Opis predmetu zákazky:  

Projektové práce - Rekonštrukcia časti objektov 01 a 02 - dielní,  pre opravu a údržbu 
autobusov s  pohonom NAFTA a CNG. 
Jedná sa o rekonštrukciu v týchto častiach objektov: 
- v obj.SO-01-DIELNE+ÚDRŽBA(ŤU+ĽU)+DIAGNOSTIKA+SKLADY+ČOV: časť - ÚDRŽBA ĽU 
- v obj.SO-02-GARÁŽE+DIELNE OPRÁV+ZMENA+AB: časť - ZMENA 
- v obj.SO-20-Vonkajší kábelový rozvod NN: časť - Napájanie obj. 02 z hlavného rozvádzača 
areálu(v obj.01), 
ktoré sú súčasťou areálu DPMK a.s., Hornádska č.10 v Košiciach. 

 
 Rekonštrukcia objektov: obj.01, obj.02, obj.20,  má pozostávať z riešenia - úpravy všetkých 
profesných činností, nevyhnutných zmien oproti jestvujúcemu stavu, ktoré je potrebné realizovať v 
halách, pre využitie dielní na opravu autobusov s naftovým pohonom a takisto aj autobusov s 
pohonom CNG. Dokumentáciu vydodať v papierovej aj digitálnej forme.  
      
Predpokladané riešenie úprav: 

1. riešenie vzduchotechniky v dielňach – odvetranie prevádzkové a aj odvetranie plynu CNG 
pri poruche,  

2. indikácia a signalizácia úniku plynu CNG (miestna), 
3. protipožiarne zabezpečenie, 
4. prípadné stavebné úpravy, stien, stropu, strechy,  podláh, 
5. prevádzkový rozvod silnoprúdu v oboch objektoch vo vyznačených častiach, 
6. svetelná inštalácia v oboch objektoch vo vyznačených častiach, 
7. riešiť napájanie obj.02 z hlavného rozvádzača (v obj.01) - úpravy v  rozvádzači areálu HR, 

hlavný rozvádzač v obj.02 a prívody pre novonavrhované rozvádzače v hale ĽÚ a v hale 
ZMENY. 
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PD –  navrhnúť tak, aby realizáciu stavebných, technologických prác (vzduchotechnika, indikácia a 
signalizácia úniku plynu) a elektroinštalačných prác bolo možné dodávateľom uskutočniť počas  
prevádzky v jednotlivých halách (dielňach) objektu, prípadne len s minimálnym  pracovným  
obmedzením. 
Vlastná realizácia výmeny elektroinštalácie bude pozostávať z: 
- demontáže - podružných rozvádzačov, rozvodníc, skriniek, káblov, káblových roštov, svietidiel, 
vypínačov, zásuviek 1f. a 3f., upevňovacích prvkov. 
- novej montáže - podľa navrhnutej PD, pre jednotlivé celky. 
 
Hlavný rozvádzač celého areálu, kompenzačný rozvádzač, meranie spotreby el. energie a hlavný 
prívod pre HR od trafostanice,  ak budú vyhovovať, nie je potrebné  ich meniť.   
 
Dokumentáciu požadujeme vypracovať v rozsahu pre výber dodávateľa (PD pre VD) s výkazom výmer 
a dodávok. PD a jej realizáciu navrhnúť po samostatných častiach schopných bezporuchového 
a bezpečného chodu. Takto samostatne navrhnuté obvody spracovať po častiach nie len čo sa týka 
demontáže a montáže, ale aj rozpočtu. PD požadujeme v 6-tich vyhotoveniach v papierovej forme a 
2x v digitálnej forme. 
 
Svetelnú inštaláciu aj so svietidlami v oboch objektoch vo vyznačených častiach navrhnúť komplet 
novú. 
 
Prevádzkový rozvod silnoprúdu má riešiť napojenie jestvujúcich strojov a zariadení z novonavrhnutých 
rozvádzačov: 

a) pevne pripojených na rozvod, t.j. kalorifery  (teplovzdušné súpravy), ventilátory, zdviháky, 
pohon vstupných dverí  (brány), sústruhy, brúsky, vrtáčky, skúšobné rozvodnice, diagnostické 
prístroje, čerpadlá, a tieto napájať buď cez samostatné skrinky, cez spínače alebo krabice. 

b) napojenie prenosných ručných nástrojov, napájaných cez 1f. a 3f. zásuvky o rôznom  
napätí. 

 
Navrhnuté riešenie je nutné prejednať a odsúhlasiť s technickou inšpekciou a s požiarnikmi. 
 
Ako podklad ku projektovaniu vieme v digitálnej podobe poskytnúť stavebný projekt riešených častí. 
 

 
4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na dodanie projektových prác. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 3.500,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: najneskôr do 20.10.2009.  

 
7. Podmienky financovania: Financovanie predmetu zákazky bude zabezpečené čerpaním 

kapitálovej  dotácie z rozpočtu mesta alebo z vlastných zdrojov. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti 
daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
 

8. Miesto plnenia: areál DPMK a.s., Hornádska č. 10, Košice. 
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku 

miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a 
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na 
ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta dodania 
predmetu zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle u zodpovedných osôb uvedených 
v bode 17. 

  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- do cenovej ponuky žiadame zahrnúť všetky práce a činnosti potrebné na spracovanie 
projektovej dokumentácie (aj autorský dozor) a uviesť ich v návrhu (v ponuke) jednotlivo.  
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  
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11. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenou 

profesijnou organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – 
požaduje sa kópia dokladu, 

-     doklad o odbornej spôsobilosti - kópia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 04.09.2009 do 13.00 

hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie).  

 
13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Projektové práce - Hornádska“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo, alebo 

pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
17. Meno osôb obstarávateľa  zodpovedných za výzvu:  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania, revízií a investícií, mobil: 0905 640 060, 
Ing. František Béreš, referent investícií, kontakt: 0905 789 881. 

 
 


