
Výzva
na predloženie cenovej ponuky
formou elektronickej aukcie

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO : 31 701 914
Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice

Kontaktné osoby : Ing.Silvia Klempayová, tel.0556407530, mobil 0905629269, e-mail : 
klempayova@dpmk.sk

Fax : 055 6227791
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Predmet zákazky :
Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky budú dielčie objednávky.

3. Trvanie zmluvy :
Zákazka sa vypisuje na obdobie cca 18 mesiacov od ukončenia elektronickej aukcie.

4. Názov predmetu zákazky :

„CHLADIACA ZMES HAVOLINE XLC+B“
Pri výberovom konaní na uvedený predmet zákazky sa použije elektronická aukcia.

5. Opis predmetu zákazky :
Obstarávateľ požaduje dodávky uvedenej chladiacej zmesi predpísanej výrobcom autobusov 
TEDOM do chladiacej sústavy autobusov v záručnej dobe.
Požadované množstvo je cca 1200 litrov, dodávka môže byť v 1000 litrovom kontajneri resp. v 
200 litrových sudoch . Ak bude dodávka len v sudoch, obstarávateľ odoberie tovar postupne po 3 
- 4 sudoch.

6. Ceny tovarov:
Cenu uvádzajte v Sk bez DPH za liter  vrátane dopravy na miesto určenia.
Cena tovaru z elektronickej aukcie je záväzná. 

7. Zdroj finančných prostriedkov a dodanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov formou bezhotovostného 
platobného styku z účtu obstarávateľa na účet dodávateľa bez zálohovej platby. Lehota splatnosti 
faktúr je 30 dní od  dátumu dodaného tovaru. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený 
obstarávateľom (pracovníkom skladu oddelenia nákupu)
Termín dodávky tovaru je maximálne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Objednávka môže byť doručená faxom resp. e-mailom.
Odovzdanie a prevzatie tovaru bude možné v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 13.00 hod.
na základe dodacieho listu, ktorý musí obsahovať pri každej položke cenu.



8. Miesto plnenia :
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – sklad nákupu Hornádska č.10, Košice

9.Podmienky účasti 
Úspešný uchádzač z elektronickej aukcie predloží obstarávateľovi :

 do 3 prac. dní po ukončení e-aukcie doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky 
(originál alebo overenú kópiu)

 certifikát výrobku
 technický list výrobku
 kartu bezpečnostných údajov

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia  cena  v slovenských korunách bez DPH 
vrátane dopravy na miesto určenia obstarávateľom. Poradie uchádzačov bude určené v súlade s 
výsledkom e-aukcie.

11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. V prípade záujmu o účasť na tomto výberovom konaní, ktoré prebehne formou elektronickej 
aukcie, je potrebné zaslať do 12.5.2008…............... do 10.00 hod.  žiadosť o účasť na e-mailovú 
adresu klempayova@dpmk.sk a na základe Vašej žiadosti budete zaradení do zoznamu 
uchádzačov o účasť v e-aukcii.


