
                 

                                                                  Výzva
          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 (332) 
Fax: 055 / 6407 331
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk

2. Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva (objednávka) na poskytnutie služby.
      

3. Názov predmetu obstarávania: Generálna oprava brúsky BET.1

4. Opis predmetu obstarávania: 
Generálna oprava obrábacieho stroja - podúrovňovej brúsky električkových kolies typu 
BET.1 (rok výroby 1956, výrobca TOS Hostivař) vrátane odsávacieho zariadenia 
a vodnej clony. 

5.  Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice

6. Termín plnenia: po dohode s víťazným uchádzačom.

7. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač predloží v ponuke: 
- overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie staršiu ako 3 
mesiace ku dňu predkladania ponuky,
- návrh zmluvy v súlade s predkladanou cenovou ponukou,
- referencie min. troch odberateľov s uvedením druhu obrábacieho stroja a rozsahu 
opravy. Referencie musia obsahovať názov spoločnosti, jej sídlo a kontakt pre overenie 
informácií.

8. Upozornenie: Pred spracovaním ponuky musí byť vykonaná obhliadka stroja, počas 
ktorej budú upresnené všetky požiadavky na výkon generálnej opravy, resp. 
modernizácie podúrovňovej brúsky električkových kolies typu BET.1. Obhliadka sa 
bude konať v priestoroch DPMK, a.s. – areál na Bardejovskej ulici, kontaktná osoba: 
Rudolf Barbušin – vedúci strediska Údržba koľajových vozidiel, kontakt: 0905 614 827. 
Cenová ponuka môže byť spracovaná iba na základe obhliadky stroja!

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 18.07.2008 do 12.00 hod.

10.  Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 
a to poštou, alebo osobne  do podateľne.  
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11. Pokyny na predloženie cenovej ponuky: 
Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí:

a) obsahovať adresu alebo obchodné meno uchádzača, 
b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!  BET.1“
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená páskou. 
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. 

12. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za komplexné poskytnutie 
služby, vrátane dodania náhradných dielov a materiálu, montáže, demontáže a 
dopravy.

13. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený hneď po vyhodnotení ponúk.

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

14. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060,
      Rudolf Barbušin – vedúci strediska Údržba koľajových vozidiel, kontakt: 0905 614 827.
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