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  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 :  Suchá Magdaléna 

      Telefón:055/6407491 

      Fax: 055/6226400 

      Elektronická pošta : verejneobstaravanie@dpmk.sk    

      Internetová adresa: www.dpmk.sk 

 

2. Druh zákazky :  

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej 

zmluvy.  

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky : nie 

 

4. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:  do 25. 4. 2010. Dodávky budú realizované 

priebežne na základe písomných objednávok.  

 

5. Názov predmetu zákazky :  

 „Nové pneumatiky“ 

 

6.   Opis predmetu zákazky  :  

          Nové pneumatiky  

- rozmer 275/70 R 22,5 

- minimálna výška dezénu pneumatík 17 mm 

- pneumatiky musia byť bezdušové, vo vyhotovení pre mestskú hromadnú dopravu (vhodné 

zosilnené bočnice) s vodiacim dezénom pre riadené nápravy a záberovým dezénom 

s označením M+S (vhodné na celoročné požutie) pre hnacie nápravy 

- pneumatiky musia pochádzať z členského štátu EÚ  alebo z tretej krajiny, s ktorou je podľa 

rozhodnutia orgánu ES uzavretá viacstranná alebo dvojstranná dohoda, zabezpečujúca 

dodávateľom z ES alebo z ich členských štátov porovnateľný a efektívny prístup na trh tejto 

krajiny.  

- U ponúkaných pneumatík požadujeme uviesť výrobcu a typ dezénu pre riadené i hnacie 

nápravy (M+S)   

Pneumatiky budú používané na predných, stredných a zadných, t.j. riadených, sunutých, 

vlečených a hnacích nápravách autobusov s mechanickými i automatickými prevodovkami, 

hydraulickými i elektrickými retardérmi, vybavenými ABS, EBS, ASR i bez týchto systémov, u 

autobusov bežne prevádzkovaných v mestskej hromadnej doprave. 
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7.   Zdroj finančných prostriedkov :  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a prostriedkov z rozpočtu  

mesta. Lehota splatnosti faktúr  je 45 dní odo dňa prevzatia dodávky. 

 

8.   Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

 DPMK, a.s. - sklad pneumatík Hornádska č.10 

 

9. Podmienky účasti :  

  a) o s o b n é   p o s t a v e n i e  uchádzač preukáže predložením :   

- dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou 
organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – požaduje sa overená kópia dokladu 
nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky 

 

b)  technická alebo odborná spôsobilosť  uchádzač preukáže predložením 

- referencií za rok 2008 minimálne od dvoch odberateľov prevádzkujúcich autobusovú dopravu na 

odber nových pneumatík v hodnote min. á 30 000 €. Referencie musia obsahovať kontaktné údaje  

( názov odberateľa, kontaktná osoba, tel. číslo, prípadne e-mail) a musia byť podpísané 

štatutárnym orgánom odberateľa.  

 - grafickej podoby, príp. fotografiami typu dezénu  

 c) ďalšie požiadavky obstarávateľa : uchádzač predloží návrh kúpnej zmluvy 

 

11.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 

  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

 

12.  Podmienky predloženia súťažnej ponuky:  

 a)  Podmienkou predloženia ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní  obstarávateľom 

na predloženie ponuky je zaregistrovanie sa záujemcu u obstarávateľa na  referáte  verejného 

obstarávania (žiadosť musí  obsahovať meno žiadateľa, sídlo žiadateľa, e-mail a meno 

 zodpovednej osoby) v termíne do 29.05. 2009 do 12.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 

- E-mailom 

- Faxom 

 b) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku 

   c) 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 obstarávateľovi. 

d) Pri osobnom doručení ponúk obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 

s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

13. Označenie obalov ponuky :  

a) Uchádzač vloží ponuku do samostatnej neprehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 

uzatvorená, prípadne zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená  požadovanými údajmi 

podľa písm.b) bodu 13 tejto výzvy. 

b) Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje : 

 - obchodné meno a adresa obstarávateľa 

 - obchodné meno a adresa uchádzača (adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 - označenie „súťaž – neotvárať“ 

 - označenie heslom súťaže : „PNEUMATIKY“ 
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14. Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

         a)  Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu : 

    Názov : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

  Adresa : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

              Kontaktné miesto : budova „A“, prízemie - podateľňa 

         b) Lehota na predkladanie ponúk :  08. 06. 2009 do 12.00 hod.  

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

   uchádzačovi neotvorená. 

15.  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 : 09.06.  2009 o 09. 00 hod.  bez účasti 

 uchádzačov.      

16.  Platnosť ponuky :   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 22. 06. 2009      

 

17.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo (el. aukciu). 

18.  V prípade nepredvídateľných okolnosti, 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.  

19.  Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený bezodkladne po vyhodnotení, v prípade pokračovania 

výberového konania výsledok bude daný výstupom z elektronickej aukcie.  
 

 

 

V Košiciach 21. 05. 2009 

 

 


