
                                                          Výzva
na predloženie cenovej ponuky

formou elektronickej aukcie.

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. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva (objednávka) na dodanie tovaru. 
      

3. Názov predmetu obstarávania: Nákup úžitkových vozidiel.

4. Opis predmetu obstarávania: 
Nákup 2 ks úžitkových vozidiel značky Peugeot Partner Totem PLUS.
Technické parametre požadovaného úžitkového vozidla:
Motor: - 1,6 HDi, min. Euro 4,

- prevodovka manuálna 5 stupňová,
- zdvihový objem: 1560 cm3,
- výkon motora (kW/k): max. 55/75,
- pri ot./min.: 4000,
- krútiaci moment (Nm): 170,
- pneumatiky: 175/70 R14

Výkony: - maximálna rýchlosť (km/h): 150,
- zrýchlenie z 0-100 km/h (s): 15,4
- 100 m s pevným štartom (s): 36,8.

Spotreba (podľa EU 93/116):
- palivo: nafta
- mestská premávka (l/100 km): 6,7
- mimomestská premávka (l/100 km): 4,7
- kombinovaná premávka (l/100 km): max. 5,4
- CO2 (g/km): max. 143,
- objem palivovej nádrže (l): 60.

Hmotnosti (kg):
- pohotovostná hmotnosť: 1269,
- užitočná hmotnosť (vrátane vodiča): 611,
- celková hmotnosť: 1880,
- povolené zaťaženie prednej nápravy: 1000,
- povolené zaťaženie zadnej nápravy: 1000,
- celková hmotnosť brzdeného prívesu: 1100,
- celková hmotnosť jazdnej súpravy: 2980.

Rozmery (mm):
- celková dĺžka: 4137,
- celková šírka: 1724,
- výška pri pohotovostnej hmotnosti: 1810,
- rázvor: 2693,
- predný previs / zadný previs: 863 / 608,
- rozchod predný / rozchod zadný: 1420–1436 / 1440–1452,
- objem batožinového priestoru (metódou VDA v dm3): 624,
- maximálny objem batožinového priestoru: 2800.
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Ďalšie požiadavky na automobil:
- 5 miest na sedenie vrátane vodiča,
- metalická farba karosérie,
- manuálna klimatizácia,
- elektrické sťahovanie predných okien (u vodiča sekvenčné),
- elektrické (len na strane vodiča) a vyhrievané asferické spätné zrkadlá,
- centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním,
- predné hmlové svetlomety,
- ABS + elektronický rozdeľovač brzdných síl,
- airbag vodiča,
- krídlové zadné dvere s vyhrievanými oknami.

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

6. Termín plnenia: najneskôr do 3 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo, resp. doručenia 
objednávky, resp. po vzájomnej dohode obstarávateľa s dodávateľom.
Platobné podmienky: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí byť dodací list. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia.

7. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať písomnú žiadosť, ktorá 
musí obsahovať názov a sídlo žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby za elektronickú 
aukciu. Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu uvedenú v bode 1) v termíne do 
19.05.2008 do 12.00 hod.. Žiadateľovi bude  zaslaná výzva do elektronickej aukcie. 

8. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných 
podmienok bude cena.

9. Podmienky účasti uchádzačov: 
Úspešný uchádzač z elektronickej aukcie predloží do 3 pracovných dní po ukončení 
elektronickej aukcie:
- overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie staršiu ako 3 mesiace
ku dňu predkladania ponuky,
- návrh zmluvy s súlade s výsledkom elektronickej aukcie.
V prípade, že nebude prijatá ponuka úspešného uchádzača z dôvodu nepredloženia  
požadovaných dokladov uvedených v tomto bode, môže byť uzavretá zmluva s ďalším 
uchádzačom podľa poradia v elektronickej aukcii.

10. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený hneď po ukončení elektronickej aukcie. 

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

12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060,

Ing. Július Reštei, vedúci strediska Údržba pevných trakčných zariadení, kontakt: 0905 641 913,
Ing. Peter Cuninka, vedúci strediska Údržba trolejbusov, kontakt: 0905 739 976.
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