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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 
č. 33/24/6/ÚTaÚ/SÚKV-KO/2014 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:  Bardejovská č. 6, 043 29 Košice
IČO:  31 701 914
IČ DPH:  SK2020488206
Kontaktná osoba: Marta Kovalčíková
Telefón:  +421905766507
E-mail:  marta.kovalcikova@dpmk.sk

           
2. Názov predmetu zákazky: Generálna oprava kardanových hriadeľov pre električky.

3. Opis predmetu zákazky: 
Generálna  oprava  kardanových  hriadeľov  pre  električky  v  súlade  s  výrobnou
dokumentáciou. Obstarávateľ požaduje na opravu záruku minimálne 24 mesiacov, resp.
ubehnutie 100 000 km.

4. Druh zákazky: služba

5. Rozsah zákazky: zákazka sa požaduje na celý predmet.

6. Podmienky financovania: z vlastných zdrojov. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 10 000,-€ bez DPH.

8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva na poskytnutie služby.

9. Termín a miesto dodania: obdobie 1 roka od podpísania zmluvy resp. do vyčerpania
 hodnoty zákazky v čiastkových dodávkach podľa potreby.

   
 Miesto plnenia: v sídle uchádzača.

     Miesto prevzatia a odovzdania: v sídle obstarávateľa.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky aj aktuálne overené
doklady:
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list  alebo výpis z OR,
- fotokópiu osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku,
- fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača.
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11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
-  cena  za  predmet  plnenia  musí  zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s  predmetom
zákazky vrátane dopravy do a z opravy; 
-  cena  musí  byť  stanovená  ako  cena  pevná  v  EUR  bez  DPH,  ak  uchádzač  je
platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
Obstarávateľ  vyberie  ako  úspešnú  ponuku  uchádzača  s  najnižšou  cenovou
ponukou za opravu 1  ks kardanového hriadeľa pre električky, s ktorým uzavrie
zmluvu. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne podpísať zmluvu, obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí.

12. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  13.08 2014 do 14.00 hod

13. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky: 
Ponuku predložte v uzavretej obálke na adresu:
Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice a to poštou, alebo
osobne  do  podateľne  (budova  „A“,  prízemie)  s  označením   Cenová  ponuka  –
neotvárať a heslom  „Oprava kardanových hriadeľov“ a adresou uchádzača.

14. Vyhodnotenie ponúk: bude oznámené elektronicky (e-mailom) 

15. Elektronická aukcia: nie

16. Dôvody zrušenia zadania zákazky :
- nebola predložená ani jedna ponuka; 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“; 
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa 
  určeným vo výzve; 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva. 
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