
Výzva 
na predloženie cenovej ponuky

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: Kvetuša Nosaľová
Telefón: 055/6407115
Fax: 6226460
Mobil: 0905327054
Elektronická pošta: nosalova@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Predmet zákazky:
Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude jednorázový nákup elektrického  
konvektomatu + podstavec+zmäkčovač vody , na základe záväznej objednávky.

3. Názov predmetu zákazky:

" Konvektomat"+podstavec+zmäkčovač vody

4. Opis predmetu zákazky:
Požiadavka na následovné technické parametre:
1. typové označenie CSE11
2.vnútorný  rozmer 997x799x1060 /šxhxv/
3. príkon 16,5 kW s istením 3 x 25 A
4. varný priestor s priečnymi alebo pozdĺžnymi vsunmi
5. koncept ručného ovládania
6. 4 druhy základných úprav: - para, kombinácia, horúci vzduch, regenerácia
7. ručné zaparovanie
8. rozsah teplôt 30-300 stupňov C 
9. funkcia predhriatia
10.funkcia schladenia pred tepelnou úpravou
11. digitálne zobrazenie času a teploty 
12. sonda teploty jadra
13. základná verzia HACCP
14. automatické čistenie



5. Cena tovaru:
Cenu uvádzajte  v Sk bez DPH vrátane dopravy na miesto určenia.

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 faktúry je 30 dní od dátumu dodania tovaru. 
Súčasťou faktúry musí byť dodaní list potvrdený obstarávateľom (pracovníkom 
skladu oddelenia nákupu). Termín dodania tovaru je maximálne do 30 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.

7. Miesto plnenia: 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť - sklad nákupu Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice.

8. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overenú kópiu).

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v slovenských korunách 
bez DPH, vrátane dopravy na miesto určenia obstarávateľom. 

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberového konania zrušiť, vyhlásiť ďalšie 
kolo, alebo pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 

11. V prípade záujmu o účasť na tomto výberovom konaní, je potrebné zaslať do 
20.08.2008 žiadosť o účasť na e-mailovú adresu nosalova@dpmk.sk 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 28.08.2008 do 12,00  hod. .
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu, ktorá je 
uvedená v bode 1. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 
uvedenej v tejto výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky: 
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť riadne 
uzatvorená, podpísaná uchádzačom, prípadne opečiatkovaná a prelepená lepiacou 
páskou. 
Obálka ponuky musí obsahovať následovné údaje:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
- adresa uchádzača
- označenie "cenová ponuka - neotvárať"
- označenie heslom " KONVEKTOMAT"




