
 

 
 

       
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 : Jozef Bujnovský 
Telefón :  +421 905 620 883 
E-mail :   jozef.bujnovsky@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Výmena ko ľajníc. 
 
3. Opis predmetu zákazky : Dodanie koľajového materiálu a koľajníc a realizácia výmeny koľajníc, vrátane 

demontáže a montáže poistných uholníkov, ako aj smerovej a výškovej úpravy polohy koľají na 
električkovej trati vedúcej cez perešský nadjazd (most). Koľajnice typu S49 je nutné vymeniť na 
vonkajšom koľajnicovom páse v oboch oblúkoch koľají - koľaj č. 1: oblúk o polomere 52 m, dĺžka 100 m, 
koľaj č. 2: oblúk o polomere 52 m, dĺžka 100 m, demontáž a montáž poistných uholníkov je nutné vykonať 
v dĺžke 40 m. Taktiež je nutné vymeniť poškodené upevňovadlá a izolované podložky pod pätou koľajnice. 
Smerová a výšková úprava polohy koľaje v dĺžke 200 m.  
 

4. Druh zákazky : zákazka na stavebné práce. 
 
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 : 20.000,- EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu : Zmluva o dielo, resp. objednávka na uskutočnenie stavebných prác. 
 
9. Termín  a miesto plnenia  : Termín realizácie: počas niektorého víkendu najneskôr do 31.07.2014. Miesto   
     plnenia: električkový nadjazd (most) nad rýchlostnou cestou R2 v mestskej časti Košice-Pereš. 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní : Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem 

cenovej ponuky  tieto doklady:   
- fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení podnika ť v oblasti zodpovedajúcej 

predmetu obstarávania – živnostenský list, výpis z OR,  
- fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným 

zameraním dopravné stavby  (koľajové trate), 
- kópiu certifikátu  o tom, že zaviedol a používa systém manažérstva kvality v oblasti 

rekonštrukcie železničných stavieb, 
- fotokópia Oprávnenia na vykonávanie určených činností: montáží, opráv, 

rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických v rozsahu rozpojenia, zapojenia 
elektrického zariadenia, vrátane vytvorenia náhradného prúdového obvodu, 

- čestné vyhlásenie, že je vlastníkom špeciálneho traťového stroja – dvojcestného 
rýpadla, 

- návrh Zmluvy o dielo v 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 najnižšia cena za realizáciu diela, ktorá musí byť spracovaná na základe 
výkazu výmer. Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky 
(vrátane odvozu a likvidácie odpadu zákonným spôsobom a dopravy). Cena musí byť stanovená ako  

 



 

 
 
 

cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH. Pokiaľ 
uchádzač nie je platcom DPH je nutné to uviesť. 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :  

Ponuku predložte v lehote do 25.06.2014 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 doru čenia ponuky : Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá 
musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
- označenie „Cenová ponuka – neotvára ť“,  
- označenie nápisom „Výmena ko ľajníc.“, 
- 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 : Obstarávate ľ si vyhradzuje právo  pokračovať výberom dodávateľa 

v elektronickej aukcii, alebo výberové konanie (a to aj po skončení elektronickej aukcie) zrušiť.  
 
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 obstarávate ľa :  
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka miesta plnenia je nutná. V prípade záujmu o 
obhliadku kontaktujte na uvedenom telefónnom čísle kontaktnú osobu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, 
ktorá Vám oznámi miesto a čas jej konania. Cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady na 
dodanie predmetu obstarávania, je možné spracovať iba na základe výkazu výmer, ktorý bude poskytnutý 
iba uchádzačom, ktorí sa zúčastnia obhliadky osobne. 
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