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  Výzva 

                                           na predloženie cenovej ponuky 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o 
Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 
Telefón: 055 /6407491  
Fax: 055 / 6226400  
Elektronická pošta: verejneobstaravanie@dpmk.sk 
Internetová adresa: www.dpmk.sk 

  
2. Druh zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej výsledkom bude Zmluva 

o dielo. 
       

3. Názov predmetu obstarávania: Odstránenie stavebných objektov v areáli DPMK, a.s. 
Bardejovská č.6, Košice 

 
4. Opis  predmetu zákazky :  

 4.1.  Odstránenie stavebných objektov:  
  1. SO 37 Učňovské stredisko I  
  2. SO 38 Učňovské stredisko II  
  3. SO 40 Ubytovňa 
 s likvidáciou odpadov na základe výkazu výmer spracovaného v projekte búracích prác, ktorý 

obstarávateľ poskytne pre účely spracovania ponuky do termínu podania ponuky. Uchádzač 
vráti dokumentáciu obstarávateľovi najneskôr do termínu podania ponuky. 

 
 4.2.  Výkaz výmer stavebných objektov je súčasťou súťažných podkladov - projektu 

poskytnutého v rámci verejného obstarávania v zložení: sprievodná správa a súhrnná 
technická správa, celková situácia, stavebné objekty. 

 
4.3. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj doklad o likvidácii odpadov vzniknutých pri 
stavebnej činnosti a to na mieste na to určenom, na skládke druhotných surovín, príp. 
odovzdaných na recykláciu. 

4.4. Práce budú realizované na základe povolenia odstránenia stavby a v zmysle 
schváleného projektu búracích prác spracovaného projektantom.  

      5.  Zdroj finančných prostriedkov :  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta a z vlastných zdrojov. Lehota splatnosti 
faktúr  je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 

6. Termín plnenia zmluvy o dielo :  Predpokladaný termín realizácie diela je v roku 2009. Termín 
plnenia ZoD je závislý od schválenia a pridelenia finančných prostriedkov od MMK. 
Obstarávateľ do 30 dní od schválenia a pridelenia finančných prostriedkov vyzve úspešného 
uchádzača na začatie realizácie ZoD. Úspešný uchádzač je povinný realizovať ZoD do 45 dní 
od výzvy na začatie realizácie odstraňovania stavebných objektov. 

       
7. Podmienky účasti uchádzačov:   

             Uchádzač musí  spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže     
 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií  nie starších ako 3  
             mesiace ku dňu predkladania ponuky :  
 
  
 



 
 
 Osobné postavenie uchádzača  
  - doklad o oprávnení podnikať alebo doklad 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 
 
 Podmienky účasti týkajúce sa ekonomickej a finančnej  spôsobilosti (zákon č. 
 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) : 
 
 - § 27 ods. 1 písm. a)  vyjadrenie peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené  účty, 
 o schopnosti  uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne 
 overenou fotokópiou tohto  dokumentu nie staršieho ako 3 mesiace ku  dňu predkladania 
 ponuky. Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má uchádzač  zriadený 
 účet, obsahovalo: 
 -  akú má klient (uchádzač ) reputáciu, 
 - ako si plní finančné záväzky, za obdobie rokov 2006 a 2007. V prípade, ak má uchádzač 
 účty vo viacerých bankových inštitúciách, budeme požadovať bankovú  informáciu o každej 
 z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. Ďalej požadujeme,  aby  uchádzač písomným 
 čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových informácií predložených v ponuke nemá už 
 vedené ďalšie účty v iných bankových  inštitúciách.  

- § 27 ods. 1 písm .d) - minimálna výška obratu  ( bez DPH ) za každý rok  2006, 2007,  musí 
byť  minimálne  16 mil. Sk, a to formou predloženia účtovnej uzávierky potvrdenej daňovým 
úradom alebo overenou kópiou.  Budeme  posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu z 
položky "Tržby a predaj vlastných výrobkov a služieb" výkazu ziskov a strát, resp. výkazu o 
príjmoch a výdavkoch. 

 
 Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo  odbornej spôsobilosti a legislatívne 
 požiadavky : 
  
            - doklad o odbornej spôsobilosť stavbyvedúceho a stavebného dozora na pozemné stavby  

            - doklad o strojnom vybavení uchádzača na búracie práce (uviesť zoznam strojov a mechanizmov) 

 - v prípade, že uchádzač nie je vlastníkom niektorého oprávnenia, môže si na výkon  tejto 
 vyhradenej činnosti zabezpečiť subdodávku; je potrebné prehlásenie  subdodávateľa, že 
 uvedené práce v subdodávke vykoná v požadovanej kvalite a  termíne a  predloží potrebné 
 oprávnenie.  

 -  referencie o búracích prácach,  ktoré zrealizoval v posledných dvoch rokoch (2007 a 2008). 
V týchto referenciách uvedie názov (obchodné meno) a adresu a tel. číslo pre overenie 
uvedených informácií. Potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby 
s uvedením mena, funkcie, dátumu a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky. 

 
8. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov :            

 Podmienkou predloženia súťažnej ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní 
 obstarávateľom na predloženie ponuky je zaregistrovanie sa záujemcu  u obstarávateľa na 
 referáte verejného obstarávania (žiadosť o poskytnutie  súťažných podkladov, ktorá musí 
 obsahovať meno žiadateľa, sídlo žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby) v 
 termíne  do 02.02.  2009 do 12.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 
- E-mailom 
- Faxom 

 Vysvetľovanie SP : do 04.02. 2009 
 Súťažnú ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady  alebo 
 ktorému boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou na predloženie ponuky  v termíne 
 uvedenom v bode 10.  
 

 
9.  Lehota na predkladanie ponúk:  09. 02. 2009  do 12.00 hod. 
 
10. Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6,  043 29 Košice  

poštou, alebo osobne  do podateľne.   
 
 



 
11. Pokyny na predloženie cenovej ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch    

 
12. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných 

podmienok je cena.  
 

13. Obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 13 278,- €. 
 
14. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo  vyhlásiť ďalšie kolo. 

 
15. V prípade nepredvídateľných okolnosti kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah 

s úspešných uchádzačom si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah  
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  

 
16. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený bezodkladne po vyhodnotení.  
 

      17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  
             Ing. Peter Dečo, riaditeľ techniky a údržby, č.t. : 055/6407300 
 Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, č.t. : 055/6407331 
  
 
 
 
 
 
          


