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Výzva na predloženie ponuky 
 

  

 

Predmet zákazky: 

Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania, spočívajúce v realizácií postupu verejného 

obstarávania, ktorého predmetom je: Dodávka autobusov a zabezpečenie ich 

prevádzkyschopnosti počas zmluvného obdobia. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  40.000.000 ,- € (nadlimitná zákazka) 

 

Opis predmetu zákazky: 

Externá realizácia a spolupráca v oblasti verejného obstarávania, pre zabezpečenie zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kompletná 

realizácia postupu verejného obstarávania – zadávanie nadlimitnej zákazky. 

 

Rozsah poskytovaných činností v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania: 

- spracovanie časového harmonogramu kľúčových aktivít verejného obstarávania, 

- vypracovanie textu predbežného oznámenia, 

- spracovanie a elektronické zaslanie Predbežného oznámenia Publikačnému vestníku 

Európskej únie a do Vestníka verejného obstarávania Slovenskej republiky, 

- vypracovanie textu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

- spracovanie a elektronické zaslanie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

Publikačnému vestníku Európskej únie a do Vestníka verejného obstarávania Slovenskej 

republiky, 

- príprava a spracovanie súťažných podkladov, 

- spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, v prípade, že uchádzač uplatní revízne 

postupy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, 

- spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade, že uchádzač podá 

námietku, 

- vyhotovenie, po dohode s verejným obstarávateľom, menovacieho dekrétu členov komisie 

na otváranie a vyhodnocovanie predložených dokladov týkajúcich sa osobného postavenia, 

ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré boli 

predložené zo strany záujemcov, 

- spracovanie Oznámení o výsledku vyhodnocovania predložených dokladov týkajúcich sa 

osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, ktoré boli predložené zo strany záujemcov, 

- spracovanie evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady, 

- spracovanie odpovede v prípade, že uchádzač požiada o vysvetlenie súťažných podkladov, 

- spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí si predložili súťažné ponuky, 

- vyhotovenie, po dohode s verejným obstarávateľom, menovacieho dekrétu členov komisie 

na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, 

- spracovanie čestných vyhlásení pre členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, 

- spracovanie prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie na otváranie obálok s ponukami, 

- účasť na zasadnutí komisie na otváraní ponúk, 

- spracovanie zápisnice z otvárania ponúk, 

- v prípade potreby spracovanie výzvy na odôvodnenie ceny uchádzačom, 

- v prípade potreby spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk, 

- spracovanie zápisnice: Kontrola splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
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- v prípade potreby spracovanie oznámenia uchádzačom o vylúčení ponuky z procesu 

verejného obstarávania, 

- spracovanie čistopisu hodnotiacej tabuľky pre členov komisie na hodnotenie ponúk, 

- spracovanie Zápisnice zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk, 

- spracovanie Oznámení o poradí úspešnosti pre jednotlivých uchádzačov, 

- spracovanie Oznámenia o prijatí ponuky, 

- spracovanie textu oznámenia o výsledku verejného obstarávania, 

- spracovanie a elektronické zaslanie Oznámenia o výsledku verejného obstarávania -

 Publikačnému vestníku Európskej únie a do Vestníka verejného obstarávania Slovenskej 

 republiky, 

- spracovanie textu správy o plnení zmluvy, 

- spracovanie a elektronické zaslanie Správy o plnení zmluvy Publikačnému vestníku 

 Európskej únie a do Vestníka verejného obstarávania Slovenskej republiky. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Sídlo organizácie: Bardejovská č. 6, 043 29 Košice 

IČO:    31 701 914 

DIČ:   2020488206 

IČ DPH:  SK 2020488206 

Kontaktná osoba: JUDr. Eva Dajčárová  

Tel.:   055/6407 221 

Fax:   055/6226 400 

Mobil:   0905 647 983 

E-mail:  dpmk@dpmk.sk 

Web:   www.dpmk.sk 

Bankové spojenie:  VÚB Košice-mesto 

Číslo účtu:   4404-512/0200   

 

 

Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 

1. Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky: 

1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 

podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 

2.1 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 

3.1 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad o 

zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

2. Kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, vydaný Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý bude 

predložený odborne spôsobilou osobou, ktorá bude garantom zabezpečovania poradenských 

služieb pre oblasť verejného obstarávania. 

 

Pokyny na spracovanie ponuky 

Požaduje sa predloženie ponuky, a to spôsobom predloženia cenovej ponuky v štruktúre a forme 

uvedenej v prílohe č. 1 tejto výzvy na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenom v 

opise predmetu zákazky tejto výzvy. 
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Označenie ponuky 

Obálku označte textom „neotvárať – prieskum trhu – verejné obstarávanie“ 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Dátum: 20.12.2012 Čas: 14.00 hod. 

 

Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 

Názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Sídlo:  Bardejovská 6, 043 29 Košice 

Miestnosť: podateľňa, prízemie, budova “A” 

Pracovný čas: 08.00 – 14.00 hod. (pondelok – piatok) 

 

Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  

Sídlo:   Bardejovská 6, 043 29 Košice  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 

Celková fakturačná odmena za poskytovanie predmetu zákazky v €, ktorou sa rozumie celková 

fakturačná odmena za poskytovanie predmetu zákazky v €, vrátane všetkých vedľajších výdavkov a 

ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v €. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH upozorní. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena s 

DPH , v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za poskytovanie 

predmetu zákazky v € uvedenej v ponuke. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý splní 

podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu 

celkovú fakturačnú odmenu za predmet zákazky v €. 

S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí Mandátnu zmluvu. Uvedené platí, ak 

nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov 

prieskumu trhu. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky s nízkou hodnotou – prieskum trhu na zabezpečenie 

poradenských služieb je do 10.000,- € bez DPH. 
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Príloha č. 1 

 

DPMK 

 040 01 Košice 

 

Predmet zákazky: 

Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania, spočívajúce v realizácií postupu 

verejného obstarávania. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu 

 

Stanovenie celkovej fakturačnej odmeny za poskytovanie predmetu zákazky. 

 

r.č. 

Predmet činnosti 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

bez DPH 

DPH v € 

Celková 

fakturačná 

odmena v € s 

DPH 

1. Cena v € za realizovanie postupu 

verejného obstarávania - nadlimitná 

zákazka 
   

 

 

 


