
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 : flasik@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Predmet zákazky :
Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky budú čiastkové objednávky v cenách v súlade s výsledkom 
elektronickej aukcie.

3. Trvanie zmluvy :
Zákazka sa vypisuje na obdobie 12 mesiacov od ukončenia elektronickej aukcie.

4. Názov predmetu zákazky :

„Prídavné zváracie materiály“
Pri výberovom konaní na uvedený predmet zákazky sa použije elektronická aukcia.

5. Opis predmetu zákazky :
Obstarávateľ požaduje dodávky prídavných zváracích materiálov v nižšie uvedenom sortimente s 
uvedením spotreby za 12 mesiacov.

Por.č. Názov M.j. Množstvo

1 Elektróda E-B 121 2 Ks 13500

2 Elektróda E-B 121 2,5 Ks 7500

3 Elektróda E-B 121 3,2 Ks 1000

4 Elektróda E-B 121 4 Ks 300

5 Elektróda E-B 121 5 Ks 200

6 Elektróda E-B 123 2 Ks 5000

7 Elektróda E-B 123 2,5 Ks 3500

8 Elektróda E-B 123 3,2 Ks 600

9 Elektróda E-B 123 4 Ks 300



10 Elektróda E-B 127 2,5 Ks 3500

11 Elektróda E-B 127 3,2 Ks 2000

12 Elektróda E-B 127 5 Ks 3500

13 Elektróda E-B 502 5 Ks 1000

14 Drôt GI 2 Kg 50

15 Drôt GI 2,5 Kg 10

16 Drôt GI 3,2 Kg 20

17 Drôt GI 5 Kg 10

18 Drôt OK AUTROD 12.58 0,6 15kg Kg 15

19 Drôt OK AUTROD 12.58 1 15kg Kg 150

20 Drôt OK AUTROD 12.56 0,8 15kg Kg 165

21 Drôt OK AUTROD 12.51 0,8 5kg Kg 60

22 Drôt OK AUTROD 12.10 3,2 Kg 600

23 Tavidlo F103, zrno 2 Kg 1100

Uvedené množstvo v tabuľke je pre uchádzača informácia orientačná a nemusí zodpovedať 
odobratému množstvu počas trvania zmluvného vzťahu. Konkrétne požadované množstvá budú 
predmetom dielčich objednávok.
Ku každej dodávke materiálu musia byť predložené platné atesty.
Obstarávateľ bude požadovať aj nákup ďalšieho sortimentu, ktorý nie je predmetom tohto 
ocenenia, ceny ktorých musia zodpovedať bežným trhovým cenám, čo obstarávateľ bude 
preverovať pri vyžiadaní cien od víťaza.

6. Ceny tovarov :
Cenu uvádzajte v Sk bez DPH za kus resp. kg vrátane dopravy na miesto určenia.
Ceny tovarov z elektronickej aukcie sú záväzné a nemenné počas trvania zmluvného vzťahu.

7. 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 5 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.

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

9.Podmienky účasti 



Uchádzači musia oceniť všetky obstarávateľom zadané položky. 
Úspešný uchádzač z elektron. aukcie predloží obstarávateľovi do 3 prac. dní po ukončení e-
aukcie doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overenú kópiu).

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia sumárna cena v súlade s výsledkom e-
aukcie, v slovenských korunách bez DPH vrátane dopravy na miesto určenia obstarávateľom. 
Poradie uchádzačov bude určené v súlade s výsledkom e-aukcie.
Sumárna  cena znamená : udaná spotreba krát jednotková cena je výsledná cena za položku a 
sumár výsledných cien za všetky položky je sumárna cena.

11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. V prípade záujmu o účasť na tomto výberovom konaní, ktoré prebehne formou elektronickej 
aukcie je potrebné zaslať do 19.3.2008 do 12.00 hod.  žiadosť o účasť na e-mailovú adresu 
flasik@dpmk.sk, a na základe Vašej žiadosti budete zaradení do zoznamu uchádzačov o účasť v 
e-aukcii. 


