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                       Príloha č.1 k OS č. k OS -37-Q   

                                                        Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu.  

 
 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Oprava podporných stĺpov koľají“ 
 

výzvu 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. Predmet zákazky: Oprava podporných stĺpov koľají na kanáli DO v hale ľahkej údržby. 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

Oprava jestvujúcich betónových podporných stĺpov koľajníc na kanáli DO v hale ľahkej údržby, 
po ktorých jazdia električky. Betónové stĺpiky už nie sú schopné naďalej plniť podpernú 
funkciu pod oceľové koľajnice, nakoľko sú popraskané zvislo ako aj vodorovne. Sú výrazne 
viditeľné zvislé aj vodorovné trhliny. Zvislé trhliny smerujú až pod úroveň betónovej podlahy, 
smerom ku základom stĺpikov. V miestach pod oceľovými podložkami sú vylomené kusy 
betónu. V stĺpikoch nie je vidieť žiadnu zvislú ani vodorovnú výstuž, ako keby boli stĺpiky 
urobené z prostého betónu. Na základe zistených skutočností, nie je možná sanácia 
jestvujúcich betónových stĺpikov a je nutné ich demontovať a zrealizovať nové monolitické ŽB.   
 
Popis technického riešenia opravy stĺpikov: 
Po demontovaní jestvujúcich stĺpikov sa zrealizujú nové monolitické ŽB stĺpiky rovnakého 
rozmeru ako pôvodné z betónu C25/30 (B30), vystužené výstužou 10 505(R). Do debnenia sa 
vložia kotevné skrutky 4xM20, ktorými sa prichytí podkladnica, na ktorú sa uloží a prichytí 
koľajnica. Stĺpiky sa demontujú po úroveň jestvujúcej betónovej podlahy. Ak bude jestvujúci 
betónový stĺpik staticky narušený aj pod úrovňou betónovej podlahy, musí sa demontovať až 
po hornú hranu základov. To sa ukáže priamo na mieste. Po demontovaní všetkých stĺpikov 
po úroveň podlahy, je nutné privolať projektanta statiky, ktorý určí a potvrdí platnosť výkresu, 
alebo sa bude musieť navrhnúť nové riešenie. 
Postup realizácie nových monolitických ŽB stĺpikov je uvedený na výkrese, ktorý bude 
poskytnutý dodávateľovi.  
Nosné monolitické konštrukcie je možné odšalovať až po nadobudnutí 28 dňovej pevnosti 
betónu.  
Pri realizácii búracích prác a nového stavu, je potrebné dodržiavať všetky technické normy 
a predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, menovite vyhlášku SÚBP a 
SBÚ č. 374/90 Zb.  
Predmet zákazky obsahuje aj odvoz, uskladnenie a likvidáciu stavebného odpadu (betónová 
suť). 
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4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 10.000,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: najneskôr do 90 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo.  

 
7. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 

Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
 

8. Miesto plnenia: kanál DO v hale ľahkej údržby na stredisku Údržba koľajových vozidiel v 
areáli DPMK, a.s., Bardejovská ulica č. 6, Košice.  

 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky musí 

byť vykonaná obhliadka miesta dodania predmetu zákazky aj napriek tomu, že záujemcovi 
bude poskytnutá projektová dokumentácia. Obhliadka sa bude konať 22.04.2009 so 
začiatkom o 08.30 hod. na vrátnici areálu na Bardejovskej ulici, v prípade záujmu kontaktujte 
osobu uvedenú v bode 17 tejto výzvy. Iba na základe obhliadky miesta dodania predmetu 
zákazky, kde bude záujemcom odovzdaná projektová dokumentácia, môže byť spracovaná 
cenová ponuka, ktorá musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. 

  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  

 
11. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR 
(nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky), 
- referencie z min. 3 obdobných zákaziek (zákaziek stavebného charakteru - betonáže), 
- návrh zmluvy o dielo s súlade s predloženou ponukou. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 24.04.2009 do 12.00 

hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie).  

 
13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Kanál DO“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
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16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo, alebo 
pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 

 
17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. tech. plánovania, revízií a investícií, kontakt: 0905 640 060, 
 Ing. František Béreš, referent investícií, kontakt: 0905 789 881. 
 

 
  

 


