
                                                                       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 / Fax: 055 / 
Elektronická pošta:    tais   @dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Výsledok  cenovej ponuky: objednávka na poskytnutie služby.
      

3. Názov predmetu zákazky: 
Školenie vodičov a posunovačov na obsluhu autobusov na pohon CNG.

4. Opis predmetu zákazky: 
Skolenie zamestnancov na obsluhu autobusov na pohon CNG. Preškolením 
zamestnancom vydať osvedčenie na obsluhu autobusov na pohon CNG. Jednás 
a o preškolenie 70 zamestnancov.

5.  Miesto dodania predmetu zákazky:  sídlo obstarávateľa.

6. Termín plnenia: marec – apríl 2008

7. Podmienky účasti uchádzačov: a) úspešný uchádzač predloží overenú kópiu dokladu 
o oprávnení podnikať v predmete zákazky nie staršiu ako 3 mesiace po vyzvaní 
obstarávateľa o jej predloženie.
b) technická a odborná spôsobilosť – uchádzač v ponuke predloží Oprávnenie na 
vykonávanie  vzdelávacej činnosti spojenej s vydávaním  „Osvedčenia o absolvovaní 
základnej odbornej prípravy na obsluhu autobusu na pohon CNG - overenú kópiu 
dokladu nie staršiu ako 3 mesiace po vyzvaní obstarávateľa o jej predloženie.

8.  Lehota a miesto na a predkladanie cenových ponúk : 
 lehota na predkladanie ponúk:
17.3.2008 do 14.00 hod.

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľa v bode 1. 

9. 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 : „Školenie vodičov a posunovačov na obsluhu autobusov 
na pohon CNG.

10. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby. 

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

12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : p. Taiš Imrich

____________________________________________________________________________________________________

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


