
 

 
       

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, akciová spoločnosť 
Sídlo:    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO:     31 701 914  
IČ DPH:   SK2020488206 
Kontaktná osoba:          Ing. Viera Šestáková 
Telefón :  0905 556 496 
E-mail :   viera.sestakova@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   dodávka alkoholtestera s príslušenstvom 
 
3. Opis predmetu zákazky:                                                                                                               

Predmetom obstarávania zákazky je jednorazová dodávka alkoholtestera s príslušenstvom, ktorá musí 
spĺňať nasledovné podmienky a požiadavky: 

 
 - certifikovaný alkoholtester   
   (vrátane obalu a batérií)  - 1 ks  
 - sieťový zdroj    - 1 ks 
 - PC-Software    - 1 ks 
 - PC kábel    - 1 ks 
 - mini tlačiareň, mobilná   - 1 ks 
 - farba do tlačiarne    - 1 ks  
 - kábel na tlačiareň   - 1 ks 
 - papier do tlačiarne (pre mobilnú tlač) - 5 ks 
 - transportný kufrík, veľký 
   (pre alkoholtester, mini tlačiareň,  
   káble, ústne násadky)   - 1 ks 
 - PC-kábel na sťahovanie dát do PC - 1 ks 
 - ústne násadky    - 500 ks 
 - prvotná kalibrácia   - 1 x 
 
4. Druh zákazky:  tovar 
 
5. Rozsah ponuky:     zákazka sa požaduje na celý predmet 
 
6. Podmienky financovania:  zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 2 000,– EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu: objednávka 
 
9. Termín  a miesto dodani a:  do 31.10.2013, DPMK, a.s., sklad  Bardejovská 6, Košice 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní :   

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky aj aktuálny doklad (fotokópia) o 
      oprávnení podnikať v danej oblasti (nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky) 
       – živnostenský list alebo výpis z OR. 
 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk:   jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za      

celý požadovaný predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s  
predmetom zákazky vrátane dopravy na miesto dodania. 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doru čenia ponuky: do 15.10.2013 16:00 hod na 

 e- mailovú adresu: viera.sestakova@dpmk.sk  
 
13.  Vyhodnotenie ponúk:  všetkým uchádzačom sa oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk elektronicky  

(e- mailom).  
 



 

14. Elektronická aukcia :  nie 
 
15.  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 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa :   
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