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
Kontaktná osoba : Stanislav Flasik
Telefón:055/6407531
Fax: 055 / 6227791
Mobil: 0905605203
Elektronická pošta : klempayova@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk
2. Predmet zákazky :
Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude jednorazová objednávka v cenách v súlade
s výsledkom elektronickej aukcie.
3. Názov predmetu zákazky :

„Elektroinštalačný materiál“
Pri výberovom konaní na uvedený predmet zákazky sa použije elektronická aukcia.
4. Opis predmetu zákazky :
Obstarávateľ požaduje jednorazovú dodávku elektroinštalačného materiálu v nižšie uvedom
sortimente.
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Názov
Lišta LV 40x40
Kábel CYKY 7Cx2,5
Kábel CYKY 5Cx2,5
Kábel CYKY 3Cx2,5
Krabica acedur biela IP 54, (8 mostíkov, 4 vývody)
Istič C60 4-N10 A/C 1 pól
Trubka oceľ. pozink P29 6029 ZNM
Betónová príchytka kábla na strechu PV 21
Svietidlo halógenové 300 W
Trubka Kopex 23 ohybná
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Počet
300,00
1540,00
50,00
110,00
44,00
8,00
75,00
85,00
28,00
30,00
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Lanová svorka pre lanko 5 mm U06
Lanová očnica SZIV-6
Záves pre káble PVC, typ 6401
Sťahovacie pásky 160 mm
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110,00
60,00
2000,00
170,00

5. Ceny tovarov :
Cenu uvádzajte v Sk bez DPH za mernú jednotku vrátane dopravy na miesto určenia.
Ceny tovarov z elektronickej aukcie sú záväzné a nemenné.
6. 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.
7. Miesto plnenia :
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – sklad nákupu Bardejovská č.6, 043 29
Košice.
8.Podmienky účasti
Uchádzači musia oceniť všetky obstarávateľom zadané položky.
Úspešný uchádzač z elektron. aukcie predloží obstarávateľovi do 3 prac. dní po ukončení eaukcie doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overenú kópiu).
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia sumárna cena v súlade s výsledkom eaukcie, v slovenských korunách bez DPH vrátane dopravy na miesto určenia obstarávateľom.
Poradie uchádzačov bude určené v súlade s výsledkom e-aukcie.
Sumárna cena znamená : udané množstvo krát jednotková cena je výsledná cena za položku a
sumár výsledných cien za všetky položky je sumárna cena.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.
11. V prípade záujmu o účasť na tomto výberovom konaní, ktoré prebehne formou elektronickej
aukcie je potrebné zaslať do 5.3.2008 do 12,00 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.
V Košiciach dňa 22.2.2008

