
 

 

 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRH 

                                                          Č.   …......................................... 

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 :  915987790 
E-mail :   pavol.misinsky@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   „ Koncentrovaná nemrznúca zmes „     

     Fridex G 48  
 
3. Opis predmetu zákazky :   jednorázová dodávka koncentrovanej nemrznúcej zmesi do chladiacej 
    sústavy autobusov predpísaná výrobcom pre autobusy SOR, ktoré sú v záruke, NZ musí spĺňať       
 nasledovné podmienky a požiadavky :  Zloženie :   
         Obsahuje :  
         1,2 Ethandiol s inhibitormi korózie 
         Silikáty 
         Niesu povolené : 
         Glycerín (1,2,3-Propantriol) 
         Dusitany 
         Fosfáty 
         Aminy 
         Vlastnosti :  
         hustota 20°C (g/m

3
)                  :   1,00- 1,14   

         Index lomu                        nD
20  

 :   1,425 – 1,438 
         Bod varu                          (°C)   :   > 170 
         Bod vzplanutia                 (°C)   :   > 110 
         pH-hodnota (33Vol.%)               :   7,7 – 8,5 
         Rezervná alkalita                       :   > 11 
         (ml 0,1 mol/l  HCI) 
         Korózna ochrana podľa ASTM D 1384 
         Korózny úbytok ťažkých kovov v g/m2       < 4 
         Korózny úbytok hliníkových zliatin v g/m2   <2 
         Zodpovedá normám : 
         VW TL 774C vydanie 2009-10 
4. Druh zákazky : tovar 
 
5. Rozsah ponuky :  požaduje sa na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania : zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky :  cca  7 500,-€ bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vzťahu : výsledkom prieskumu trhu bude objednávka 
 
9. Termín a miesto dodania :  ide o jednorazovú dodávku 5 000 litrov , predávajúci dodá koncentrovanú 

nemrznúcu zmes v 1000 lit. kontajneroch do 14 dní od obdržania objednávky na miesto určenia , t.j. 
DPMK, a.s.  olejové hospodárstvo Hornádska č.10 , Košice 

 

10.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- platnú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list 
 

11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena bez DPH 
 



 

 

 
 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :  

Cenovú ponuku predložiť do 20.11.2014 

 

13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia 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 neotvárať s heslom: „ Nemrznúca zmes  “. Na obálku je potrebné uviesť adresu uchádzača  

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulár DPMK  379/1-07/08 
 


