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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka na dodanie tovaru) 

 
      
1. Identifikácia obstarávateľa : 

Názov:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
 IČO :   31 701 914 
 Sídlo :  Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
 Zastúpený : JUDr. Zdeněk Schraml, predseda predstavenstva  
 Kontaktná osoba :  Suchá Magdaléna, ref. pre  verejné obstarávanie 
 Telefón: 055/6407491 
 Fax:  055/6226400 
 Elektronická pošta : verejneobstaravanie@dpmk.sk    
 Internetová adresa: www.dpmk.sk 

2.  Názov zákazky:  
„PREVÁDZKOVÉ KONTAJNERY“  

 
3.   Druh zákazky a postup jej zadávania: 
      Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť ako obstarávateľ v zmysle § 8  zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o VO") bude realizovať zákazku na dodanie tovaru v zmysle vnútropodnikovej 
organizačnej smernice s použitím elektronickej aukcie po listinnom predložení ponúk od uchádzačov.  

4.  Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zadávanej zákazky je nákup a osadenie kancelárskych kontajnerov  v počte 5 ks  
a nákup a osadenie sanitárneho kontajnera v počte 1 ks. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je 
uvedená v súťažných podkladoch. 

 
5.   Miesto dodania a osadenia predmetu zákazky: 
      DPMK, a.s. - SÚATaTV – VŠA, ul. Pri prachárni 

 
6.   Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je max. do 30 000,-  EUR bez DPH. 

7.   Zdroj finančných prostriedkov : 
Predmet zákazky bude financovaný z  vlastných finančných prostriedkov. Obstarávateľ preddavky 
neposkytuje. Úhrada sa uskutoční po dodaní tovaru a osadení ontajnerov na základe predloženej 
faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu obstarávateľa na účet dodávateľa. Lehota splatnosti 
faktúry je podľa 45 dní odo dňa doručenia faktúry.     
 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie dodávky (odovzdanie do užívania) :   do 5 týždňov 

od  podpísania kúpnej zmluvy. 
 
 
9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nepripúšťa sa. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý požadovaný predmet zákazky. 

 
10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
 10.1.  vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 

v ponuke, citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača,  

 10.2  vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami tejto súťaže určenými obstarávateľskou 
organizáciou; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača,  

mailto:verejneobstaravanie@dpmk.sk
http://www.dpmk.sk/


 2 

 10.3.  doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní spôsobom uvedeným v § 26 
ods. 2 písm. e), resp. v § 128 ods. 1 cit. zákona t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar 

 10.4.   doklad s návrhom na plnenie kritérií (cenová ponuka - tento doklad požadujeme vložiť na 
začiatok všetkých predložených dokladov ponuky) 

 10.5. návrh zmluvy v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača,  

 10.6. iné dokumenty: 
10.6.1. list s identifikačnými údajmi uchádzača s minimálne týmito údajmi : 

obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, 
meno priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (zástupcov) uchádzača, 
IČO, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného 
ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo 
faxu, e-mail, internetová adresa 

 10.6.2.  oznámenie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie, 
pričom   v tomto oznámení musí byť uvedené meno a priezvisko tejto 
osoby, e-mail a telefonický kontakt 

 10.6.3.       V zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke 
predložil na CD nosiči aj preskenovanú predloženú ponuku všetkých 
dokumentov predložených v obálke. V preskenovanej ponuke je 
potrebné vymazať údaje, ktoré uchádzač nesmie zverejniť napr. 
ktoré tvoria jeho obchodné tajomstvo alebo ktoré spadajú pod 
ochranu osobných údajov 

 
 

11. Možnosť predloženia variantných riešení: 
  Neumožňuje sa predloženie variantných riešení.  
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane 
dopravy na miesto plnenia a osadenia a zmontovania kontajnerov do jedného kompaktného celku 
s napojením na pripravené prípojky jednotlivých vyššie uvedených médií a uvedenie do 
prevádzkyschopného stavu.  

 
13. Podmienky predloženia súťažnej ponuky:  
 a)  Podmienkou predloženia ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní obstarávateľom na 

predloženie ponuky je vyžiadanie súťažných podkladov u verejného obstarávateľa na referáte 
verejného obstarávania (žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať meno žiadateľa, sídlo 
žiadateľa, IČO, e-mail a meno zodpovednej osoby) v termíne   do  12.10.  2012 do 14.00 hod. :  
- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 
- E-mailom 
- Faxom 

 b) Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky  
verejnému obstarávateľovi. 

 c) Pri osobnom doručení ponuky verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

 

14.   Označenie obalov ponuky :  
 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

a) adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných    podkladoch, 
         b) adresu uchádzača(jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  
         c) označenie „podprahová zákazka  - neotvárať“, 
         d) označenie heslom podprahovej zákazky: „KONTAJNERY“ 
 
15.  Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

 a)  - poštou :Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť   
                       Bardejovská č.6 
                       043 29 Košice     
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        - osobne : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť   
                       Bardejovská č.6 
                       043 29 Košice     
                        Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie, podateľňa   

         b) Lehota na predkladanie ponúk :  19. 10. 2012  do  09.00 hod.  

c) Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude vrátená 
uchádzačovi neotvorená. 
 

16.  Otváranie obálok s ponukami :   

a)  Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese :  
    Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice –    

budova „A“, 1. posch. – zasadačka 
 b) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa :  19. 10. 2012 o 10. 00 hod.   

 c) Z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov.  

 
17.  Platnosť ponuky :   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30. 11.  2012.       

18. Pri zákazke na nákup a osadenie prevádzkových kontajnerov sa použije elektronická aukcia. 
Podmienky použitia el. aukcie sú uvedené  v súťažných podkladoch.  

 
19.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností zákazku na nákup 

a osadenie prevádzkových kontajnerov zadávanej podprahovým postupom  zrušiť. 

20.  V prípade nepredvídateľných okolností, kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným 
uchádzačom, si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah  s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí.  

21.   Obstarávateľ zábezpeku nepožaduje. 

22. Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo pracoviská. 

23.   S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk.   

 
 
 

       
    

 


