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

2. Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva o dielo na dodanie projektových prác.
      

3. Názov predmetu obstarávania: Rekonštrukcia dielní pre údržbu autobusov s pohonom na 
CNG.

4. Opis predmetu obstarávania: 
1. Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – zjednodušenú 

dokumentáciu (pasport) stavby, ktorá má nahrádzať dokumentáciu overenú v stavebnom 
konaní. Túto dokumentáciu požadujeme predložiť na overenie stavebnému úradu. 
Vznesené pripomienky stavebným úradom pri prejednávaní dokumentácie žiadame 
doplniť a zapracovať. Predmet obstarávania popísaný v tomto bode je splnený overením 
dokumentácie stavebným úradom.

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie v objektoch – dielňach. 
Rekonštrukcia má pozostávať z riešenia - úpravy všetkých profesijných činností, 
nevyhnutných zmien oproti jestvujúcemu stavu, ktoré je potrebné realizovať v halách pre 
využitie dielní na opravu autobusov s naftovým pohonom a takisto aj autobusov s 
pohonom na CNG. 
Predpokladané riešenie úprav:
- indikácia a signalizácia úniku plynu CNG (miestna, centrálna)
- riešenie vzduchotechniky v dielňach – odvetranie prevádzkové a aj odvetranie plynu   
CNG pri poruche,

            - protipožiarne zabezpečenie,
            - prípadné stavebné úpravy stien, stropu, strechy,  podláh,
            - prevádzkový rozvod silnoprúdu,
            - svetelná inštalácia.

Projektovú dokumentáciu (PD) je nutné navrhnúť tak, aby realizáciu stavebných, 
technologických prác (vzduchotechnika, indikácia a signalizácia úniku plynu) a 
elektroinštalačných prác bolo možné dodávateľom uskutočniť počas  prevádzky v jednotlivých 
halách (dielňach) objektu, prípadne len s minimálnym pracovným obmedzením.
Vlastná realizácia výmeny elektroinštalácie bude pozostávať z:
- demontáže - podružných rozvádzačov, rozvodníc, skriniek, káblov, káblových roštov, 
svietidiel, vypínačov, zásuviek 1f. a 3f., upevňovacích prvkov.
- nová montáž - podľa navrhnutej PD, pre jednotlivé celky.
Hlavný rozvádzač (HR) celého areálu , kompenzačný rozvádzač, meranie spotreby el. 
energie a hlavný prívod pre HR od trafostanice,  ak budú vyhovovať, nie je potrebné  ich 
meniť, sú umiestnené v samostatnej miestnosti, v objekte ÚDRŽBY. Ostatné rozvody od 
hlavného rozvádzača HR je potrebné navrhnúť nové.
Dokumentáciu požadujeme vypracovať v rozsahu: - pre výber dodávateľa (PD preVD) s 
výkazom výmer a dodávok, s následným dopracovaním v rozsahu realizačnej dokumentácie 
(RD). PD a jej realizáciu navrhnúť po samostatných častiach schopných bezporuchového 
a bezpečného chodu. Takto samostatne navrhnuté časti aj rozpočtovo spracovať  aj 
s demontážou po častiach. PD požadujeme v 6-tich vyhotoveniach.
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Svetelnú inštaláciu aj so svietidlami v objektoch navrhnúť komplet novú.
Prevádzkový rozvod silnoprúdu má riešiť napojenie jestvujúcich strojov a zariadení 
z novonavrhnutých rozvádzačov:
a) pevne pripojených na rozvod t.j. kaloriféry  (teplovzdušné súpravy), ventilátory, zdviháky, 
pohon vstupných dverí  (brány), sústruhy, brúsky, vŕtačky, skúšobné rozvodnice, diagnostické 
prístroje, čerpadlá, a tieto napájať buď cez samostatné skrinky, cez spínače alebo krabice.
b) napojenie prenosných ručných nástrojov, napájaných cez 1f. a 3f. zásuvky o rôznom  
napätí.
Projekt rekonštrukcie a dokumentáciu skutočného realizovania stavby prejednať v priebehu a 
v závere prác s objednávateľom.
Navrhnuté riešenie prejednať a odsúhlasiť technickou inšpekciou a hasičmi.

Do cenovej ponuky zahrnúť všetky práce a činnosti potrebné na spracovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby a projektovej dokumentácie rekonštrukcie v objektoch (aj 
autorský dozor) a uviesť ich v návrhu - ponuke aj jednotlivo.

              
5.  Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., Hornádska 10, Košice

6. Termín dodania projektovej dokumentácie: do 60 dní od podpísania zmluvy.

7. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní a ich splnenie preukázať predložením originálnych dokladov alebo úradne 
osvedčených kópií nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky: 
7.1. Doklad o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu obstarávania,
7.2. Doklad o odbornej spôsobilosti - kópia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom,
7.3. Návrh Zmluvy o dielo na dodanie projektových prác,

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 30.06.2008 do 12.00 hod.

9. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, a to 
poštou, alebo osobne do podateľne.  

10. 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!  REKONŠTRUKCIA DIELNÍ“
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) 

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

hodnotenia.

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

12. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený ihneď po vyhodnotení ponúk.

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

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

Ing. František Béreš, investičný referent, kontakt: 0905 789 881.
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