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Výzva na zaslanie cenovej ponuky DMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice

Výzva
na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31701914
IĆ DPH: SK2020488206
S í d l o
Obec (mesto): Košice
PSČ: 043 29 
Ulica: Bardejovská č.6
Telefón: 055 / 0607530, 0905629269
Fax: 055 / 6227791
Elektronická pošta: klempayova@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva na  dodávku tovarov
      
3. Názov predmetu obstarávania: Koncentrovaná nemrznúca zmes do chladiacej sústavy 

autobusov

4. Opis predmetu obstarávania: 
 koncentrovaná nemrznúca zmes do chladiacej sústavy autobusov musí vyhovovať použitiu 

v autobusoch osadenými motormi: LIAZ ML 636, ML 637, ML 637 NGS (motor na CNG), M 1.2 
C ML 636 E; RÁBA – MAN D 2156 HM6UT; RÁBA D 10 UTSLL – 160; MAN D 0826 LUH 12; 
MAN D 0826 LUH 13, MAN D 0826 LOH 18; MAN E 2876 LUH 01 (motor na CNG), IVECO 
CURSOR 8F2B; DAF PE 228 C; DAF PE 183 C,

 nemrznúca zmes musí spĺňať nasledovné normy:   ASTM D 3306
ASTM D 5216

                                                                                      ONORM V 5123
                                                                                       MAN 324
                                                                                       SAE J – 1034
                                                                                       BS 6580
                                                                                       MB 325.3
 nemrznúca zmes musí chrániť pred koróziou všetky časti motora , chladiaceho a vykurovacieho 

systému vyrobené zo železa, hliníkových, alebo medených kovov a ich zliatin, nesmie vytvárať 
usadeniny, musí byť znášanlivá a kompatibilná so všetkými materiálmi chladiaceho 
a vykurovacieho systému,

 nemrznúca zmes musí byť miešateľná nielen s destilovanou, ale aj s demineralizovanou vodou,
 nemrznúca zmes musí byť miešateľná aj s inými nemrznúcimi zmesami iných výrobcov, napr. 

OMV, BP, SLOVNAFT, SHELL, ako aj s náplňami použitými v prvovýrobe u výrobcov 
autobusov IVECO, KAROSA, SOLARIS, TEDOM

 bod tuhnutia (pri riedení 1:1) min. mínus 40°C

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – sklad 
nákupu, Hornádska č.10, 043 29 Košice

6. Predpokladaná celková hodnota zákazky: cca 700 000,- Sk bez DPH

7. Množstvo, alebo rozsah predmetu zakázky: jednorazová dodávka 15 000 litrov autocisternou

8. Termín plnenia: do 5 pracovných dní dní po  obdržaní objednávky

9. Ceny predkladať v slovenských korunách za jeden liter koncentrátu bez DPH 

10. Platba bude realizovaná po dodaní tovaru prevodným príkazom s 30-dňovou lehotou splatnosti

11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo alebo pokračovať 
výberom dodávateľa elektronickou aukciou.
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12. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 29. 9. 2008 do 10.00 hod.

13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky; obálka musí byť:
a) riadne označená nápisom: „Cenová ponuka“ názov predmetu zákazky : „Nemrznúca zmes“
b) riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) a následne 

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

14. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
adresa obstarávateľa  uvedená v bode 1

15. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky vrátane 
dopravy na miesto určenia.

13. Podmienky účasti : 
 obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál 

alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky)
 ponuka musí obsahovať certifikát výrobku, technický list výrobku, kartu bezpečnostných údajov 

výrobku

17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Klempayová, 0905629269 


