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Výzva 
na predloženie cenovej ponuky formou výberového kon ania 

(obstarávate ľ pod ľa § 8 ods. 6)  
 

      
1. Identifikácia obstarávate ľa : 

 Názov:   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
      IČO :    31 701 914 
      Sídlo :   Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
      Kontaktná osoba : JUDr. Eva Dajčárová 
      Telefón:  055/6407221 
      Fax:   055/6226400 
      Elektronická pošta : verejneobstaravanie@dpmk.sk    
      Internetová adresa: www.dpmk.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky :  „Nákup AdBlue – prísad y do spa ľovacích motorov“ 
 
3. Druh zákazky :  

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie kúpnej 
zmluvy v zmysle  § 409 a násl. Obchodného zákonníka na dodanie predmetu zákazky „Nákup 
AdBlue prísady do spaľovacích motorov“ medzi obstarávateľom na jednej strane a úspešným 
uchádzačom na  strane druhej. 

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky : Nie, uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet 

zákazky.  
 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na skon čenie dodávky:  Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na 
dodanie predmetu zákazky  je  24 mesiacov. Dodávky budú realizované priebežne na základe 
písomných objednávok. 

 
6.   Opis predmetu zákazky   : AdBlue -  prísada do spaľovacích motorov, určená na dosiahnutie 

predpísaného ekologického limitu spaľovacieho motora, podľa špecifikácie predpísanej výrobcom 
autobusov.  
Fyzikálne  a chemické parametre podľa normy ISO 22241:  
32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. 
Hustota pri 20°C = 1087-1093 kg/m. 
Počiatočná teplota kryštalizácie: -11°C. 
Požiadavka na kvalitu v zmysle normy DIN 70070 

 Predpokladaná cena predmetu zákazky na obdobie 2 rokov je cca 60 000,- EUR bez DPH 
a predpokladané zmluvné množstvo je cca 280 000 litrov.  

. 
7.   Zdroj finan čných prostriedkov :  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov 

obstarávateľa. Obstarávateľ  preddavky neposkytuje. Úhrada sa uskutoční po dodaní tovaru na 
základe predloženej faktúry prevodom finančných prostiedkov z účtu obstarávateľa na účet 
dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, ktorého 
prílohou bude dodací list.  

 
8. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  DPMK, a.s. – čerpacie stanice: Čerpacia 

stanica Hornádska č. 10 , Čerpacia stanica v areáli Pri prachárni (VŠA) a Čerpacia stanica Košice 
– Šaca, Železiarenská ul. resp. podľa prevádzkových potrieb kupujúceho.  
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9. Podmienky ú časti :  
 Uchádzač v ponuke predloží doklad, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - 
dokladom o oprávnení dodáva ť tovar, uskuto čňovať stavebné práce alebo poskytova ť 
službu 

 
10. Ďalšie požiadavky obstarávate ľa a náležitosti predloženej ponuky:   

 - titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov 
a dokumentov (súpis dokumentov), 

 - identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 
podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného 
ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,  e-mailovú 
adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej sa 
uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie, 

 - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania výberového konania určenými  
obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých 
v lehote na predkladanie ponúk, 

 - vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 
v ponuke, 
 - v jednom vyhotovení podpísaný návrh zmluvy predložený obstarávateľom v prílohe 
k súťažným podkladom, 

 -  technická špecifikácia výrobku podľa časti  B.2 – Opis predmetu zákazky, 

 - samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (cenová ponuka), 

 -  karta bezpečnostných údajov ponúkaného výrobku 
- technický list výrobku  

 
11.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk  : Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena 

bez DPH za celý požadovaný predmet zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia, t.j. za 280 000 
litrov ponúkaného výrobku.  

 Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol aj cenu bez DPH za 1 liter ponúkaného 
výrobku. 

  
12.  Podmienky predloženia sú ťažnej ponuky :  

 a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 b) Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky obstarávateľovi. 

 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 ponuky obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

13. Označenie obalov ponuky :  
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
- adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve, 
- adresu uchádzača, 
- označenie „výberové konanie  - neotvárať“, 
- označenie heslom súťaže „ AdBlue “. 
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14. Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

- 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   

 

15. Lehota na predkladanie ponúk :  28. 02. 2014  do  08.00 hod.  
Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude vrátená     
uchádzačovi neotvorená. 
 

16.  Otváranie obálok s ponukami :   
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 

        Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa :  28.02. 2014  o 10.00 hod.   bez účasti 
uchádzačov   

17.  Platnos ť ponuky :   
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30. 04. 2014.       

 
18.    Pri výberovom konaní sa použije elektronická  aukcia. Uchádzači, ktorí splnia požadované 

podmienky obstarávateľa na predmet zákazky budú vyzvaní k účasti v elektronickej aukcii. 

 
19. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk na základe výsledku 

elektronickej aukcie. 

20.   Dodato čné informácie :  Súťažné podklady si môžete vyžiadať e-mailom, poštou alebo faxom 
u zodpovednej osoby obstarávateľa a na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.   

 Termín na poskytovanie sú ťažných podkladov je do 21. 02. 2014 do 12.00 hod.          
      

 
 

 
 
 
 


