
                                                       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 / 6407 331
Fax: 055 / 6407 331
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk

2. Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva o dielo na dodanie projektových prác.
      

3. Názov predmetu obstarávania: Inžiniersko-projektové práce na  optimálnom riešení 
areálu DPMK, a.s. na Bardejovskej ulici v Košiciach.

4. Opis predmetu obstarávania: 
1. Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania areálu na Bardejovskej ulici, 

vrátane zamerania vlastných a cudzích inžinierskych sietí. 
2. Spracovanie inžiniersko-projektových prác optimálneho riešenia areálu Dopravného 

podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici, ktorý má po zlúčení terajšieho električkového 
závodu so závodom autobusovým, nachádzajúcim sa toho času dočasne pri VŠA slúžiť 
ako spoločný závod, ktoré majú zahŕňať:

- spracovanie projektu pre územné rozhodnutie,
- spracovanie projektu na stavebné povolenie,
- vybavenie stavebného povolenia,
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby,
- inžinierska činnosť – výkon stavebného dozoru,
- výkon autorského dohľadu,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- kolaudačné konanie.

Požiadavky, ktoré musí budúci areál zohľadňovať:
- parkovacia plocha pre 80-120 autobusov (predpokladaná skladba: 70 dlhých (18-15m) a 50 

krátkych (12m) autobusov) má byť riešená vcelku (iba v krajnom prípade ako dve plochy na dvoch 
rôznych miestach v areáli),

- jeden výjazd a vjazd autobusov, a to mimo Bardejovskej ulice,
- vylúčenie prejazdu autobusov cez električkové koľaje nachádzajúce sa v areáli, resp. ho obmedziť 

na minimum,
- umiestnenie ČS nafty v areáli,
- umiestnenie plničky CNG v areáli, resp. riešiť jej umiestnenie v areáli na Hornádskej ulici, kde sa 

nachádzajú dielne na opravu autobusov s pohonom na CNG (možné komerčné využitie),
- riešenie zázemia vodičov – výpravňa, denná miestnosť, sociálne zariadenia,
- riešenie haly bežnej (ľahkej) údržby autobusov,
- trasovanie existujúcich inžinierskych sietí v areáli, resp. navrhnúť prekládky alebo ochranu týchto 

sietí,
- podľa možností zachovanie parkoviska pre osobné automobily na mieste, na ktoré je už vydané aj 

stavebné povolenie, 
- návrh prípadných búracích prác s využitím vzniknutých plôch a doporučené náhradné riešenie za 

zbúrané objekty (učňovské stredisko, ubytovňa, tenisové kurty, telocvičňa).
              

5.  Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, 043 29 Košice
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6. Termíny dodania projektov: 
- projekt pre územné rozhodnutie: 0 + 2 mesiace,
- projekt na stavebné povolenie: 0 + 4 mesiace,
- vybavenie stavebného povolenia: 0 + 6 mesiacov,
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby: 0 + 6 mesiacov od podpísania zmluvy.

7. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní a ich splnenie preukázať predložením originálnych dokladov alebo úradne 
osvedčených kópií nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky: 
7.1. Doklad o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu obstarávania, 
7.2. Doklad o odbornej spôsobilosti v stavebníctve – autorizovaný architekt, resp. autorizovaný 
      inžinier na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb 
      a súvisiaceho technického poradenstva - kópia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom   
      (tí, ktorí doklad predložili ho predkladať už nemusia),
7.3. Návrh Zmluvy o dielo na dodanie projektových prác,
7.4. Referencie obstarávateľov (min. dve), pre ktorých ste zákazky s podobným predmetom  
      obstarávania spracovávali. Referencie musia obsahovať názov spoločnosti, jej sídlo, kontakt 
      pre overenie informácií a výšku objemu zákazky.

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.07.2008 do 12.00 hod.

9. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, a to 
poštou, alebo osobne do podateľne.  

10. Pokyny na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí:
a) obsahovať adresu alebo obchodné meno uchádzača, 
b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!  AREÁL BARDEJOVSKÁ“
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená páskou.
      Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 

hodnotenia.

11. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených a zmluvných podmienok 
bude cena.

19. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený do 5 dní po vyhodnotení ponúk.

13. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a odmietnuť všetky ponuky  
            alebo vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania.

14. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, mobil: 0905 640 060,
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