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                                                                       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 / 7980700
Fax: 055 / 6334598
Elektronická pošta: cuninka@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva na poskytnutie služby

3. Názov predmetu obstarávania: 
Opravy kardanových hriadelí trolejbusov

4. Opis predmetu obstarávania: 
             Generálna oprava kardanových hriadelí trolejbusov v nasledujúcom rozsahu:

 odstránenie neprípustných vôlí v drážkovaní posuvného náboja a jeho protikusu 
(viď.tolerancie udávané výrobcom),

 oprava, resp.výmena ložísk a komponentov kardanových krížov,
 výmena poškodených a nadmerne opotrebovaných častí hriadele,
 ošetrenie izolačnej spojky elektroizolačným lakom (ochrana proti nasiakavosti),
 dynamické vyváženie úplnej kardanovej hriadele vrátane izolačnej spojky pri  

dodržaní podmienok stanovených výrobcom (vyvažovacie   
otáčky:1000ot./min., 
dovolená odchýlka: 0 – 0,006 N.m),

 hriadeľ po oprave povrchovo ošetriť a označiť montážne body.

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

6. Miesto poskytnutia služby je v sídle dodávateľa.

7. Jazyk ponuky:
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku.

8. Predpokladaná cena za opravu kardanových hriadelí trolejbusov je do 300 000,- Sk .
Požadujeme splatnosť faktúry 30 dní.

9. Termín plnenia: po  podpísaní zmluvy podľa potreby obstarávateľa najneskôr do               
28. 2. 2009 .
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celú predpokladanú cenu zákazky ako aj 
ukončiť zmluvný vzťah pred uvedeným termínom bez udania dôvodu.



10. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:“
29. 2. 2008 do 14.00 hod
adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľa v bode 1

Označenie obalu ponuky: uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu (obálky), obal 
(obálka) musí byť riadne uzatvorený, podpísaný zodpovednou osobou uchádzača 
(prípadne opečiatkovaný) a prelepený lepiacou páskou.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
-  adresu obstarávateľa
-  adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo         

miesta podnikania uchádzača)
            -   označenie: „Cenová ponuka - NEOTVÁRAŤ“

      -   označenie heslom : „Opravy kardanových hriadelí trolejbusov“

12. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby. 
Cenovú ponuku žiadame predložiť samostatne na opravu 1 ks kardanového hriadeľa v 
nami požadovanom rozsahu a samostatne na dopravu (dovoz, odvoz) nakládku a vykládku 
z a do miesta odberu. Sumár týchto cien bude predmetom hodnotenia.

13. Podmienky účasti : 
Obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť nasledovné doklady:

 uchádzač predloží overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete 
zákazky  nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky,

 referencie  - minimálne od jedného dopravného podniku na rovnaký alebo 
podobný typ opráv kardanových  hriadeli. 

14. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a odmietnuť všetky ponuky alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania.

      15. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
Ing. Lubomír Melichar, vedúci strediska údržby cestných vozidiel, 
kontakt 055/7980700, mobil 0905 643 822
Ing. Cuninka Peter, majster údržby trolejbusov

            kontakt 055/7980755, mobil 0905 739 976

_________________________________________________________________________
Výzva na predloženie -  cenovej ponuky DMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice


