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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: 
 

„Detekcia a odvetranie CNG“ 
 

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 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: ilas@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Realizácia (dodávka a montáž) detekcie úniku plynu CNG so signalizáciou 

a ručným i automatickým ovládaním ventilátorov na jeho odvetranie. 
 
3. Opis predmetu zákazky: Realizácia (dodávka a montáž) detekcie úniku plynu CNG so 

signalizáciou a ručným i automatickým ovládaním ventilátorov na jeho odvetranie v hale 
údržby autobusov nachádzajúcej sa v areáli VŠA, ulica Pri prachárni, v zmysle poskytnutej 
projektovej dokumentácie. 
 

4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na uskutočnenie dodávky a montážnych prác. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): do 9.999,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: najneskôr do 23.07.2012.  

 
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., ulica Pri prachárni, Košice.  
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky 

doporučujeme vykonať obhliadku objektov a konzultáciu. V prípade záujmu o poskytnutie 
projektovej dokumentácie, resp. o obhliadku objektov, kontaktujte osobu uvedenú v bode 17 
tejto výzvy. Iba na základe prevzatia projektovej dokumentácie môže byť spracovaná cenová 
ponuka, ktorá musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. 

  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  
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11. 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. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 18.06.2012 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).  

 
13. 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 „Detekcia a odvetranie CNG“, 
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. 

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

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo pokračovať výberom 

dodávateľa v elektronickej aukcii. V tomto prípade elektronická aukcia nebude. 
 
17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Vladimír Iľaš, referent investícií, kontakt: 0905 422 285. 
 
 
 
 


