
 
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu  

 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice ako 

obstarávateľ  v  zmysle  §  8 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá  v rámci  prieskumu trhu na zadanie zákazky :  
  

Nákup reklamných predmetov – dáždnikov 

 
výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :  Úsek marketingu a obchodu 

  IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 

2. Predmet zákazky:   Nákup reklamných predmetov - dáždnikov 
3. Opis predmetu zákazky: 

 
           Reklamné dáždniky k 120.výročiu DPMK, a.s.:  
           1. automatický dáždnik s priemerom 104 cm, strieborný, s potlačou (logo) na jednu    
               pozíciu  - v počte 1200 ks. 
          2. golfový dáždnik s priemerom 126 cm, strieborný, s potlačou na jednu pozíciu   

           (logo)  - v počte 25 ks.  

 
           Potlač pozostáva z loga firmy a nápisu: DOPRAVNÝ PODNIK 
                                                                             MESTA KOŠICE 
                                                                                 1891-2011 
           Záujemcovi o predmet zákazky zašleme logo s popisom na vyžiadanie. 
 

4. Lehota plnenia: 25.11.2011 
5.       Miesto plnenia: DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice, sklad odd.  nákupu      

 

  

6.       Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s  

predmetom zákazky, 
- cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, ak je platiteľom DPH, uvedie cenu osobitne 

aj s DPH   
 

      7.     Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :  
    Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto   
    doklady:   
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce    
   alebo poskytovať službu 

 
      8.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena v €  ( viď.príloha) 
               Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie    

     zmluvu. 
9.     Ponuku predložte v lehote do : 28.10.2011 do 9,00 hod.. v uzavretej obálke na adresu :   
          Dopravný   podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, prízemie   
           – podateľňa s označením cenová ponuka – neotvárať a heslom : „PT- dáždniky“. 

 

                  Kontaktná osoba: Ing.Bernátová Katarína, 0905 516 742,bernatova@dpmk.sk 
 


