
 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU)  

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. Identifika čné údaje verejného obstarávate ľa: 
Úradný názov :  Dopravný podnik mesta Košice, akcio vá spolo čnos ť 
Sídlo :   Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :    31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba : Karol Rónay 
Telefón :  +421 905 600 593 
E-mail :  karol.ronay@dpmk.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky:   „Úprava merania a výmena hlavného ističa – NN prípojka – areál 
Trolejbusová“ 
 
3. Opis predmetu zákazky :     demontáž existujúcich prístrojových transformátorov prúdu, 
demontáž existujúceho hlavného vypínača ARV 1036, 1000A. 
Dodávka a montáž:  

- Projektová dokumentácia 
-  3 ks prístrojové transformátory prúdu 150/5, 10VA, 0,5s, preukázateľne overené      

akreditovanou skúšobňou v SR 
-  Deón BD250 so spúšťou SE-BD-0160-MTV8 
-  Vypínacia cievka deónu, 1f. 230V, 50 Hz 
-  STOP tlačidlo bez aretácie + spínací kontakt 
-  Signalizácia stavu ZAP/VYP + pomocné kontakty 
-  Úprava dverí skrine rozvádzača 
-  Revízna správa 
-  Kompletná realizácia 
Foto existujúceho stavu – v prílohe 

 
4. Druh zákazky : tovar + služba  
 
5. Rozsah ponuky :  zákazka sa požaduje na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania :  financovanie bude z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : 2 600,- EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu :  výsledkom zadávania zákazky bude objednávka 
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9. Termín a miesto dodania  : realizácia do 14.03.2014, miesto realizácie: areál Dopravného 
podniku mesta Košice, a.s., Hornádska 10, Košice 
 
10. Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní : Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží 
okrem cenovej ponuky tieto doklady:  fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej 
oblasti ( nesmie byť starší ako tri mesiace) a oprávnenie v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. 
a vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach. 
 
11. Kritérium na hodnotenie ponúk :  najnižšia cena v EUR. Obstarávateľ vyberie ako 
úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu / objednávku 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : 14.02.2014 do 12.00 hodiny v uzavretej obálke 
na adresu  : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, 
prízemie – podateľňa s označením cenová ponuka – neotvára ť a heslom  : „ Úprava merania 
a výmena hlavného ističa“ 
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky : ponuku možno doručiť 
poštou alebo osobne 
 
14. Vyhodnotenie ponúk :  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude 
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
 
15.  Elektronická aukcia :  elektronická aukcia nebude realizovaná 
 
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 

 
17. Meno osoby obstarávate ľa zodpovednej za výzvu: Karol Rónay, ref energetiky,  

kontakt:  +421 905 600 593, karol.ronay@dpmk.sk 
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Príloha:  fotodokumentácia existujúceho stavu 
 

 
 
 

 


