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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. Predmet zákazky :   

   Výsledkom verejného obstarávania bude  uzatvorenie Zmluvy na poskytnutie služby. 
 
3. Názov predmetu zákazky :  

„Upratovanie a čistenie dopravných prostriedkov“ 
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :  

Áno.. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť resp. na 
obidve časti. Predmetu zákazky.  
1. časť – Upratovanie a čistenie električiek 
2. časť – Upratopvanie a čistenie autobusov a trolejbusov 
 
5.  Opis predmetu zákazky  :  

   Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch. 
   
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :  

V prílohe súťažných podkladov sú tabuľky ako zoznam položiek pre ocenenie, ktorý je uchádzač 
povinný vyplniť a predložiť v súťažnej ponuke. Zdôrazňujeme, že v tabuľke musia byť všetky položky 
ocenené. 

  
7. Možnosť predloženia variantných riešení :  
Nie. 

 
8. Hlavné podmienky financovania : 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a prostriedkov z rozpočtu 
mesta. Obstarávateľ preddavky neposkytuje. Úhrada sa uskutoční po vykonaní prác na základe 
predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu obstarávateľa na účet dodávateľa. 
Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Obstarávateľ požaduje 
mesačné fakturovanie za skutočne vykonané práce, ktorých súpis odsúhlasený obstarávateľom musí 
byť  prílohou faktúry. 
  
9. Trvanie zmluvy na poskytnutie služby :  10 mesiacov 
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10.  Miesto plnenia :  

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
-  pre časť 1. -  Bardejovská č. 6 
-  pre časť 2  -  Hornádska 10, VŠA, Šaca 

  
11.  Podmienky účasti  :  
a) o s o b n é   p o s t a v e n i e  :  

- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou  
organizáciou, že je oprávnený poskytovať uvedenú službu   

 

 b) ekonomická a finančná spôsobilosť : 

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: 

 § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  - 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 2007 a 2008  
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankových inštitúciách, budeme  požadovať bankovú   
informáciu od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.  

 Ďalej požaduje, 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) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  - minimálna výška celkového 

obratu  firmy (bez DPH) za každý rok  2007, 2008, musí byť  minimálne : pre časť 1:  66 000–€, pre 
časť 2 – 90 000 € a musí byť dokladovaná formou predloženia účtovnej uzávierky výkazom ziskov 
a trát a Súvahou potvrdenej daňovým úradom, originálom alebo overenou kóp iou. Budeme 
posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu zo súčtu  položiek v riadku  01 – „Tržby z predaja 
tovaru“ spolu s riadkom  05 – „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ výkazu ziskov a strát, 
resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch. Ak uchádzač predkladá ponuku na obidve časti, min. výška 
obratu musí byť  156 000,- € . 

 
c) technická alebo odborná spôsobilosť : 

Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu  zákazky poskytnutých v predchádzajúcich 
dvoch kalendárnych rokoch (2007, 2008) potvrdených odberateľom, s uvedením cien, lehôt dodania 
a odberateľov. Zmluvná cena zákaziek v každom roku predstavuje spolu minimálny ročný obrat 99 
581,76 € (3 mil. Sk) bez DPH. Dôkazy o plnení zmlúv požadujeme min. od troch zmluvných 
partnerov.  
 
12.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby 

Ponuky je možné predložiť na jednu časť,  resp. na obidve časti predmetu zákazky preto sa bude 
každá časť vyhodnocovať osobitne.  

 
13.  Použije sa elektronická aukcia :  Pri výberovom konaní na uvedený predmet zákazky sa 
v prípade účasti najmenej dvoch uchádzačov použije elektronická aukcia.  
Podrobnejšie informácie ohľadom el. aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
14. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo v prípade, že nastanú 

nepredvídateľné 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.  
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15. Podmienky predloženia súťažnej ponuky :  
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 za e-aukciu ) v termíne do 02. 09. 2009                   
do 14.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 
- E-mailom 
- Faxom 
 
16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk :  
Lehota na predkladanie ponúk : 14. 9. 2009 do 09. 00 hod.  

    Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa : 
                       - poštou :       Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť       
                                             Bardejovská č.6  

                                    043 29 Košice 

                      - osobne :       Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť       
                                             Bardejovská č.6  

                                    043 29 Košice 
                                             Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie, podateľňa   

 
17. Lehota viazanosti ponúk : 30. 09. 2009 
 
20. Zábezpeka ponuky :  

    Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku      pre časť 1 :  3 000,- € 
                                                pre časť 2 :  4 500,- €        

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.  
  
 
 


