
 

 

 

 
       

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. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Úradný názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo :    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :     31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba : Pavol Mišinský 
Telefón :  +421 915 987 790 
E-mail :   pavol.misinsky@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   On-line monitoring autobusov. 
 
3. Opis predmetu zákazky : Dodávka a montáž zariadení (v počte 30 ks) vhodných na poskytovanie 

služieb elektronického  monitoringu autobusov (podľa potreby objednávateľa - typ SOR, Solaris), ktorý 
spočíva v sledovaní činnosti vozidiel pomocou údajov získaných z riadiacej jednotky vozidla.  Predmetom 
služby je získavanie informácií o priemernej spotrebe a nadspotrebe vozidiel, zostatkov v nádrži, ako aj 
informácie o technike jazdy vodiča vozidla a ich sledovanie v definovaných priestoroch (garáže) počas 24 
hodín on-line. 
Ďalšie požiadavky: 

- montáž jednotiek u zákazníka vlastnými technikmi  
- bezplatný záručný aj pozáručný servis jednotky u klienta do 48  hodín 
- garantovaná funkčnosť systému zabezpečením servisu do 24 hodín  
- hot-line  24-hodinová telefonická služba  
- história všetkých jázd (archivácia 10 rokov) 
- notifíkácia formou sms, alebo telefonicky o náhlom poklese paliva v nádrži  
- licencované google mapy a ich update 
- prístup do systému cez webové rozhranie s možnosťou neobmedzeného počtu     

prístupových hesiel 
- na autobusoch typu SOR nesmie montážou jednotky, prípadne iným zásahom dôjsť 

k zániku, alebo akémukoľvek  obmedzeniu záruky vozidiel 
 

4. Druh zákazky : zákazka na dodanie služby. 
 
5. Rozsah ponuky : Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. 
 
6. 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. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : 10.000,- EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vzťahu : Zmluva o poskytovaní služby, resp. objednávka.  
 
9. Termín a miesto dodania : Termín dodania zariadení a ich montáž je najneskôr 8 týždňov po vystavení 

objednávky, resp. podpise zmluvy. Miesto dodania: určený areál DPMK, a.s..  
 
10.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem 

cenovej ponuky tieto doklady:   
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej 

predmetu obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR, 
- návrh Zmluvy o poskytovaní služby v s súlade s predloženou ponukou. 

Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z hodnotenia. 
 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok 

stanovených v tejto výzve je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za celý predmet obstarávania.  
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Cena a spôsob určenia ceny za služby: 
1) základná cena  za hardware, vrátane inštalácie, dopravy a aktivácie systému (jednorázovo) 

cena za 1 ks     ........ EUR bez DPH 
cena za 30 ks     ........ EUR bez DPH 

      
     2) pravidelný mesačný paušál vrátane SIM karty a servisu 
           cena za 1 ks     ........ EUR bez DPH 

      cena za 30 ks     ........ EUR bez DPH 
 
Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena 
musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH uvedie cenu 
osobitne aj s DPH. 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :  

Ponuku predložte v lehote do 12.12.2014 do 12.00 hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik 
mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do 
podateľne (budova „A“, prízemie). 

 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky : Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá 

musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
- označenie „Cenová ponuka – neotvárať“, 
- označenie nápisom „On-line monitoring autobusov“, 
- 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.  Vyhodnotenie ponúk : Výsledok z vyhodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní 

od vyhodnotenia došlých ponúk. 
 
15.  Elektronická aukcia : Obstarávateľ si vyhradzuje právo pokračovať výberom dodávateľa 

v elektronickej aukcii, alebo výberové konanie (a to aj po skončení elektronickej aukcie) zrušiť.  
V tomto prípade elektronická aukcia nebude. 

 
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. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  
      V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte p. Pavla Mišinského, mobil: +421 915 987 790. 

 
V Košiciach dňa ........................        

 

 

................................................ 

        Zuzana Hronecová 

Ref. tech. plánovania a investícií 

 

 

................................................      ................................................ 

         Pavol Mišinský              Ing. Juraj Hrehorčák 

       vedúci SÚATaTV        podpredseda predstavenstva 

        a generálny riaditeľ 

 

 

................................................      ................................................ 

        Ing. Ondrej Turis                   Ing. Martin Jaš 

poverený zastupovaním RTaÚ               člen predstavenstva 

       a ekonomický riaditeľ 

Formulár DPMK  379/1-07/08 


