
                                                       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 (objednávka) na dodanie projektových prác.
      

3. Názov predmetu obstarávania: Projektová dokumentácia na realizáciu: Stavebné úpravy v 
hale SMENY obj. 01.Garáže – SÚCD - Hornádska č. 10.

4. Opis predmetu obstarávania: 
Projektová dokumentácia na realizáciu: Stavebné úpravy v hale SMENY obj. 01.Garáže –
SÚCD - Hornádska č. 10.
4.1 Zriadenie - vybudovanie dennej miestnosti a soc. zariadení - hygienických priestorov (WC)      
      v hale SMENY obj. 01.Garáže – SÚCD-Hornádska č. 10. 

- časť stavebná
                                      - elektro časť  -svetelná inštalácia, zásuvkový rozvod
                                      - zdravotechnika - voda studená a teplá, kanalizácia, zariaďovacie  predmety
                                      - vykurovanie     

4.2 Zbúranie jestvujúcich prístavkov v hale smeny a demontáž zariaďovacích predmetov,   
      likvidácia odpadu na skládku.
4.3 Vybúranie ďalšieho otvoru pre osadenie vstupnej brány, dodávka a vlastné osadenie 
      brány.
Výkaz výmer a 1- krát rozpočet – časti 4.1, 4.2, 4.3 – uvádzať osobitne
a)  Rozsah prác:
- búracie práce, zbúranie jestvujúcich prístavkov, demontáž pôvodných zariaďovacích  
predmetov, zhodnotenie resp. zneškodnenie stavebných odpadov. 
- stavebné práce – nové priečky,
- vodovod a kanalizácia, TÚV,
- vykurovanie z jestvujúceho rozvodu,
- dodávka a montáž nových zariaďovacích  predmetov,
- oprava poškodených omietok,
- realizácia podhľadov,
- maľba celých nových priestorov,
- nová svetelná elektroinštalácia so svietidlami, zásuvková inštalácia,
- dodávka a montáž nových dverí  vo všetkých priestoroch s novými prahmi.
b) Technické podmienky:
- umývadlové batérie pákové, záchodové misy so spodnou nádržou úsporné, pisoáre 
s optickými snímačmi, dvere do záchodov s bezpečnostným uzatváraním - WC západky, 
doplnky - zrkadlo, sušič rúk, držiaky toaletných potrieb.

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

6. Termín dodania projektovej dokumentácie: do 30 dní od podpísania zmluvy.
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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: 26.06.2008 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!  HALA SMENY“
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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