
 
 
 
 

  

 

Výzva 
na predloženie cenovej ponuky  

formou prieskumu trhu 
       

     
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 :  

 

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 
 

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 : Úsek generálneho riaditeľa – Oddelenie kvality a kontroly   

 e-mail: kluskova@dpmk.sk 

 telefón: 055/6407230 

 fax: 055/6226400  

 IČO : 31 701 914 

IČ DPH: SK2020488206 
 
 
2. Predmet zákazky:  Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001  
 
3. Opis predmetu zákazky: Certifikácia systému pre oblasť Správa podniku, autobusová, trolejbusová 

a električková doprava 
 
4. Lehota plnenia: rok 2009 a následné 
5. Miesto plnenia: DPMK, a.s.         
 
6. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky,                                                                                   
- cena bude stanovená ako pevná v € 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:   
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – požaduje sa 
overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, 

- zoznam spoločností certifikovaných uchádzačom, 
- písomný návrh zmluvy na celý predmet zákazky. 

 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena v € 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. 
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9. Podmienky predloženia ponuky: 

- podmienky predloženia súťažnej ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní 
obstarávateľom na predloženie ponuky, je zaregistrovanie sa záujemcu u obstarávateľa na 
oddelení kvality a kontroly (žiadosť, ktorá musí obsahovať meno žiadateľa, sídlo žiadateľa,                  
e-mail, meno zodpovednej osoby) v termíne do 29.5.2009 do 14.00 hod. : 
- písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1, 
- mailom, 
- faxom. 

Ponuku môže predložiť len ten uchádzač, ktorému bola zaslaná výzva, resp. ten, kto sa zaregistroval 
u obstarávateľa podľa bodu 9.  
 

10. Ponuku predložte v lehote do : 05.06.2009 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 : „Certifikácia“ 

 
11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo alebo pokračovať    

výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
12. V prípade nepredvídateľných okolnosti, kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešných 

uchádzačom, si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. 

 
13. Výsledok z vyhodnotenia Vám bude doručený bezodkladne po vyhodnotení.  
 

Príloha: Informácie o spoločnosti DPMK , a.s.  
 
Mená osôb zodpovedných za výzvu: 
JUDr. Alena Vojtechovská – vedúca oddelenia kvality a kontroly 
Ing. Jana Klusková – referent kvality  
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Informácie o spoločnosti DPMK, a.s. 

 

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.  

Sídlo: Bardejovská 6, 043 29  Košice  

Telefón: 055/6407202  

E-mail: dpmk@dpmk.sk  

Riaditeľ organizácie: RNDr. Ing. Michal Tkáč  

Kontaktná osoba: Ing. Jana Klusková - referent kvality,  

kluskova@dpmk.sk, 055/6407230  

 

počet pracovníkov: 1143 (THP: 162, Robotníci: 434, vodiči: 547)  

počet prevádzok: 2 (Bardejovská 6 – električková doprava, Hornádska 10 – autobusová a 

trolejbusová doprava)  

predmet činnosti: pravidelná cestná osobná doprava 

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001  implementovaný od marca 2003,  

certifikovaný do marca 2009  

Žiadosť o:  certifikáciu podľa  ISO 9001 

predmet certifikácie: Správa podniku, autobusová, trolejbusová a električková doprava 

Prvky systému, ktoré nie sú certifikované: 7.3 Návrh a vývoj 

Externe zabezpečované (outsourcované) procesy: žiadne  

Záujem o služby konzultačnej firmy: nie  
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