
 

 
       

            VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PR IESKUM 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. Martina Üveges 
Telefón :  0917645141 
E-mail :   martina.uveges@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov 

z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok) 
 
3. Opis predmetu zákazky :  

Dodávka, servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov z električiek na stredisku 
údržby električiek, dodanie a po výmene zneškodnenie čistiacej tekutiny v súlade so zákonom 
č.223/2001Z.z.: 

Typ čist.stroja Po čet výmen tekutiny  Čistiaca tekutina Po čet stolov  

Postrekové odmasťovacie zariadenie 
s odlučovačom oleja  - priemer koša 
800 mm, nosnosť 350 kg  

8 x za rok/ 6 týždňový 
interval 

alkalický roztok 
s pasivačným účinkom 
200 l/výmena 1 

zariadenie Ex do výbušného 
prostredia na automatické a 
manuálne umývanie lakovacích 
pištolí s odsávaním 

8 x za rok/ 6 týždňový 
interval 

špeciálny čistič na 
odstránenie konvenčných 
farieb, 25 l/výmena 

1 
stôl v majetku DPMK 6 x za rok/ 8 týždňový 

interval 
odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 1 

odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 1 150x750 m, 
nosnosť 200 kg 

4 x za rok/ 12 týždňový 
interval 

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 

1 
odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 950x550 m, nosnosť 
150 kg - mobilný 

3 x za rok/ 16 týždňový 
interval 

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 

1 
odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 950x550 m, nosnosť 
150 kg - mobilný 

3 x za rok/ 16 týždňový 
interval 

špec. odmasťovacia 
tekutina za studena 
určená pre elektrotechniku 
50 l/výmena 1 

stôl v majetku DPMK 4 x za rok/ 12 týždňový 
interval 

špec. odmasťovacia 
tekutina za studena 
určená pre elektrotechniku 
60 l/výmena 1 

  
4. Druh zákazky : služba 
 
5. Rozsah ponuky :   zákazka požaduje na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania :  zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky :  maximálna cena  8 000,-Eur bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu :  výsledkom zadávania zákazky bude zmluva 
 
 
 
 



 

 
9. Termín  a miesto dodania  : 1.8.2015-31.07.2016  

DPMK, a.s.– Bardejovská 6, 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 – živnostenský list 
- fotokópiu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy podľa 
zákona 223/2001 Z.z. § 7 bod 1 písmeno g) podľa predmetu zákazky (odpad č. 140603, 161001) 
- návrh zmluvy v súlade s predloženou ponukou a s uvedením číselných kódov kombinovanej 
nomenklatúry minerálnych olejov a ich obchodný názov, ktoré sa budú používať v zákazke (druh, 
obchodný názov, ročný objem s predpokladom dodania do DPMK, a.s., kód) 
- kópiu povolenia na obchodovanie s vybranými druhmi minerálnych olejov ( ak používané druhy roztokov 
podliehajú zákonu č. 98/2004 Z.z.) 
 

11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : 4.6.201 5 do 12 hod. 
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky :  

Cenové ponuky predložiť 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  : „KD – čistenie sú čiastok“  

 
14.  Vyhodnotenie ponúk :  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude : najnižšia cena 
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 : nie 
 
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 :  
Pre správne vyhotovenie cenovej ponuky je vhodné navštíviť konkrétnu prevádzku. 
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