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                                                                        Výzva 
 na predloženie cenovej ponuky  

 formou prieskumu trhu.  
 

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Pneumatiky.“ 
 

výzvu 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 / 7980704 
Fax: 055 / 6334598 
Elektronická pošta: lopuch@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Nákup nových pneumatík, protektorovaných pneumatík na vlastných 

kostrách a protektorovaných pneumatík na dodaných kostrách. 
 

3. Opis predmetu zákazky: Nákup nových pneumatík, protektorovaných pneumatík na 

vlastných kostrách a protektorovaných pneumatík na dodaných kostrách v členení: 
 
         01 Nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

 dezén záberový s označením M&S pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 30 ks 
 
    02 Nové pneumatiky – rozmer 295/80 R 22,5  

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy 

 dezén záberový s označením M&S pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 6 ks 
 
    03 Protektorované pneumatiky na vlastnej kostre – rozmer 275/70 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy 

 dezén záberový s označením M&S na oboch stranách pneumatiky pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 50 ks 
 
    04 Protektorované pneumatiky na vlastnej kostre – rozmer 295/80 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

 dezén záberový s označením M&S na oboch stranách pneumatiky pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 6 ks 
 
    05 Protektorované pneumatiky na dodanej kostre – rozmer 275/70 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy 

 dezén záberový s označením M&S na oboch stranách pneumatiky pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 50 ks 



Formulár DPMK 379/1-07/08 

 
    06 Protektorované pneumatiky na dodanej kostre – rozmer 295/80 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

 dezén záberový s označením M&S na oboch stranách pneumatiky pre celoročné použitie 

 predpokladané množstvo: 20 ks 

 
Požiadavky na pneumatiky: 
01 -  nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5   
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie  
so zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť  opis typu dezénu, prípadne fotografiu 
-požadované dezény :  
1.1.  dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
1.2. - dezén záberový s označením M&S pre celoročné použitie 
 
02 -  nové pneumatiky - rozmer 295/80 R 22,5 
-  prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie 
so zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť  opis typu dezénu, prípadne fotografiu  
-požadované dezény :  
2.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
2.2. - dezén záberový s označením M&S pre celoročné použitie 
 
03 -  protektorované pneumatiky na vlastnej kostre - rozmer 275/70 R 22,5  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 20 mm, technológia protektorovania – studený protektor - 
musí ísť o prvý protektor, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby obnovených 
pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme diagnostiku kostry nedeštruktívnou metódou, 
uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie 
vzorky ponúkaného dezénu,  
- požadované dezény : 
3.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
3.2. - dezén záberový s označením. M&S na oboch stranách pneumatík pre celoročné použitie 

 
04 -  protektorované pneumatiky na vlastnej kostre - rozmer 295/80 R 22,5,  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 20 mm, technológia protektorovania – studený protektor - 
musí ísť o prvý protektor, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby obnovených 
pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme diagnostiku kostry nedeštruktívnou metódou, 
uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie 
vzorky ponúkaného dezénu, 
- požadované dezény :  
4.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
4.2. - dezén záberový s označením. M&S na oboch stranách pneumatík pre celoročné použitie 
 
05 -  protektorované pneumatiky na dodanej kostre - rozmer 275/70 R 22,5  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 20 mm, technológia protektorovania – studený protektor - 
u protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky,  
všetky kostry musia byť len jednej značky, vyrobené v EU, musia byť označené symbolom E pre 
homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme 
diagnostiku kostry nedeštruktívnou metódou uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému 
technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu,  
- požadované dezény : 
5.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
5.2. - dezén záberový s označením. M&S na oboch stranách pneumatík pre celoročné použitie 

 
06 -  protektorované pneumatiky na dodanej kostre - rozmer 295/80 R 22,5,  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 20 mm, technológia protektorovania – studený protektor - 
u protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky,   
všetky kostry musia byť len jednej značky,  vyrobené v EU, musia byť označené symbolom E pre 
homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme 
diagnostiku kostry nedeštruktívnou metódou, uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému 
technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu, 
- požadované dezény :  
6.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
6.2. - dezén záberový s označením. M&S na oboch stranách pneumatík pre celoročné použitie 
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4. Výsledok cenovej ponuky: Nákup bude realizovaný priebežne na základe písomných 
objednávok. 

 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): max. do 30.000,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: priebežne, na základe objednávok. 

 
7. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 

Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 

 
8. Miesto plnenia: areál DPMK, a.s., Hornádska ulica č. 10, Košice – sklad pneumatík. 
 
9. Cena a spôsob určenia ceny:  
- - cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, t.j. aj 

náklady spojené s dodaním predmetu na miesto plnenia, 
- - cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 

uvedie cenu osobitne aj s DPH. 
 
10. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR.  
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 
- čestné vyhlásenie, že predmet zákazky je v súlade s predpismi EHK č. 54 na nové 
pneumatiky 
- čestné vyhlásenie, že predmet zákazky je v súlade s predpisom EHK č. 109 
na protektorované pneumatiky. 

 
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 25.07.2012 do 12.00 

hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie).  

 
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Pneumatiky“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou za celý predmet zákazky (nutné vyplniť tabuľku, ktorá tvorí prílohu k výzve).  
 
14. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť. Obstarávateľ si tiež vyhradzuje 

právo upraviť počty dodávky nových pneumatík, ako aj počty opravovaných protektorov na 
vlastnej či dodanej kostre podľa skutočných prevádzkových potrieb. 

 
16. Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Ján Lopúch, vedúci referent techniky SUATaTV, kontakt: 0905 737 142. 
 
 


