
 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskum u trhu  

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 predkladá             
v rámci  prieskumu trhu na zadanie zákazky : 

 
Certifikácia systému manažérstva kvality pod ľa ISO 9001 

 
výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 
 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
   Úsek zabezpečujúci prieskum trhu : Úsek generálneho riaditeľa – zmocnenec pre IMS 
      e-mail: szaboova@dpmk.sk 
      telefón: 055/6407230 
   IČO : 31 701 914  
 IČ DPH: SK2020488206 
 
2. Predmet zákazky :   Certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 
 
3. Opis predmetu zákazky : Certifikácia systému manažérstva kvality pre oblasť Správa 

podniku, autobusová, trolejbusová a električková doprava, systém je v a.s. zavedený 
Informácie potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky:  

- počet pracovníkov:  1095 (THP: 150, Robotníci: 398, vodiči: 547)  
- počet prevádzok:  4  
- predmet činnosti:  pravidelná cestná osobná doprava 
- Systém manažérstva kvality  podľa ISO 9001:     

implementovaný od marca 2003, 
certifikovaný do septembra 2012  

- predmet certifikácie:  Správa podniku, autobusová, trolejbusová a električková  
doprava 

- Prvky systému, ktoré nie sú certifikované: 7.3 Návrh a vývoj 
- Záujem o služby konzultačnej firmy: nie 
 

4. Lehota plnenia : 3 roky  
 
5. Miesto plnenia : DPMK, a.s.        
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6. Cena a spôsob ur čenia ceny : 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
počas celého obdobia platnosti zmluvy 

- cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, ak je platiteľom DPH, uvedie cenu 
osobitne aj s DPH   

 
7. Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní  : 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – 
požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
ponuky, 

- zoznam spoločností certifikovaných uchádzačom, 
- písomný návrh zmluvy na celý predmet zákazky. 

 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk  :  najnižšia cena v € 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie 
zmluvu. 

 
9. Podmienky predloženia ponuky :  

a) 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. 

b) Pri osobnom doručení ponuky obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

 
10. Označenie obalov ponuky  :  

a) Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí 
byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 
požadovanými údajmi podľa bodu 10 b) tejto výzvy. 

b) Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje : 
- obchodné meno a adresa obstarávateľa 
- obchodné meno a adresa uchádzača (adresa sídla alebo miesta podnikania) 
- označenie „prieskum trhu – neotvárať“ 
- označenie heslom súťaže : „Certifikácia“ 

 
11. 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   
 

- lehota na predkladanie ponúk: 25.04.2012 do 14.00 hod. 
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12.  Otváranie obálok s ponukami  :   

a) 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. 

b) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 26.04.2012 o 9.00 hod bez účasti  
uchádzačov.   

 
13.    S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponuky. 

 
  


