
 

 
 

       
          VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIE SKUM 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:   Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy 
 
3. Opis predmetu zákazky :  

Odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu v súlade so zákonom č. 223/2001 
Z.z..:  

13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 
  17 05 05 – výkopová zemina obsahujúca NL 
  19 08 13 – kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odp. vôd  

predpokladané množstvo: do 74 t/rok 
 
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 2 999,-Eur /12 mesiacov bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu :  výsledkom zadávania zákazky bude zmluva 
 
9. Termín  a miesto dodania  : 1.1.2015-31.12.2016  

DPMK, a.s. - Kalové pole – Bardejovská 6, Košice 
DPMK, a.s. - Kalové pole – Hornádska 10, 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 
- návrh zmluvy v súlade s predloženou ponukou. 
 

11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : 23.10.2 014 do 14hod. 
 
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  : „ČOV – Nebezpečný odpad“ 
 

 
 
 



 

 
14.  Vyhodnotenie ponúk :  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude : najnižšia cena 
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude elektronicky 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 :  
 

 
 
V Košiciach dňa 13.10.2014     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
                  
               
                   
 
Formulár DPMK  379/1-07/08 
 


