
 

 
 

       
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. Martina Üveges, ref. ŽP 
Telefón :  +421917465141 
E-mail :   martina.uveges@dpmk.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky:   Zhodnotenie/zneškodnen ie vyradených autobusov  
 
3. Opis predmetu zákazky : Zhodnotenie/zneškodnenie  vyradených autobusov pod ľa zákona č. 

223/2001 Z.z.  – nebezpečný odpad č. 160104 – vyradené vozidlá: 
Jedná sa o tieto typové rady:  
Karosa B941 - 18 m diesel – 1 ks (číslo 3203) 
Karosa B952 - 12 m diesel – 2 ks (číslo 5215, 5229) 
Autobusy je možné odviesť na miesto zneškodnenie po vlastnej osi, odtiahnutím. Všetky náklady spojené 
s transportom autobusov sú na náklady spracovateľa odpadu. Obhliadku autobusov možno uskutočniť na 
základe telefonického dohovoru. 
 

4. Druh zákazky : služba 
 
5. Rozsah ponuky : zákazka sa požaduje na celý predmet vrátane odvozu odpadov a vystavenia 

potrebných dokladov (SLNO a vážne lístky odpadu) 
 
 
6. Podmienky financovania : zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : max 200,- Eur/ks 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu : objednávka 
 
9. Termín  a miesto dodania  : od 15.05.2014 do 30.05.2014, areál DPMK, a.s. Hornádska 10, Košice 

a VŠA, Pri Prachárni 1, Košice 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- platnú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list 
- platnú fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy podľa zákona 

223/2001 Z.z. § 7 bod 1 písmeno g) 
- platnú fotokópiu autorizácie podľa zákona 223/2001 Z.z. § 8 ods. 3 písmeno c)  
 

11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : Cenovú ponuku predložiť do 07.05.2014 do 11 hodiny  
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky :  

Cenovú ponuku doručiť  
a) poštou alebo osobne na adresu:  
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, prízemie -  podateľňa 
a označiť heslom: „NO č.160104“. Na obálku je potrebné uviesť adresu uchádzača  
b) e-mailom na adresu: martina.uveges@dpmk.sk  a označiť heslom: „NO č.160104-DPMK“ (len 
doklady) 
 

14.  Vyhodnotenie ponúk : všetkým uchádzačom sa oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk 
 
 



 

 
15.  Elektronická aukcia : nie 
 
16.  Dôvody zrušenia zadania zákazky :  

- nebola predložená ani jedna ponuka 
- bola predložená len 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 : Pôvodca odpadov si vyhradzuje zmenu začiatku termínu 
odovzdania odpadu na neskorší v závislosti od priebehu vyraďovania autobusov v a.s..  
Doklady, ktoré je potrebné priloži ť k cenovej ponuke je možné zasla ť samostatne na e-mail 
uvedený v bode 13. pís. b). 
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