
                 

                                                        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: Spracovanie štúdie (následne projektu) optimálneho 
riešenia areálu na Bardejovskej ulici.

4. Opis predmetu obstarávania: 
Hľadáme generálneho projektanta, ktorý v spolupráci s ďalšími odborníkmi spracuje na 
základe vstupných požiadaviek objednávateľa štúdiu (následne projekt), ktorá má riešiť 
zlúčenie terajšieho električkového závodu so závodom autobusovým, nachádzajúcim sa toho 
času dočasne pri VŠA. Na základe spracovanej štúdie, musí byť možné spracovať projekt 
pre etapovitú realizáciu prestavby jestvujúceho areálu na spoločný závod.
Spracovaná štúdia má zahŕňať prehodnotenie (revíziu) súčasného využívania plôch a 
objektov nachádzajúcich sa v areáli na Bardejovskej ulici a následne má riešiť:

- zbúranie nepotrebných objektov,
- prekládku inžinierskych sietí,
- rozmiestnenie parkovacích miest autobusov,
- umiestnenie ČS (CNG, nafta),
- výstavbu haly ľahkej údržby autobusov,
- a to tak, aby boli zohľadnené všetky platné normy, predpisy a zákony.

              
5.  Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, 043 29 Košice

6. Termín dodania štúdie: do 90 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 v stavebníctve - projektanta v odbore „dopravné stavby“ 
                    (kópia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom),

7.3. Návrh Zmluvy o dielo na dodanie projektových prác.

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 03.06.2008 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, 
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b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!  AREÁL BARDEJOVSKÁ 
ULICA“

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 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, mobil: 0905 789 881,
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