
 

 
 

       
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 
Telefón :  0917645141 
E-mail :   martina.uveges@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov z košov nachádzajúcich sa na 

označníkoch električkových zastávok a upratovanie určených plôch električkových zastávok. 
 
3. Opis predmetu zákazky :  

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov: 
- pravidelné vyprázdňovanie odpadkových košov umiestnených na označníkoch zastávok električkovej 
dopravy v celej sieti MHD v Košiciach (okrem rýchlodráhy), odvoz a zneškodnenie odpadu z nich. Jedná 
sa o 93 kusov 10 litrových košov, predmetom ponuky nie je dodávka plastových vriec. 
- vyprázdňovanie odpadkových košov vykonávať v noci, 3x týždenne, a to z nedele na pondelok, z utorka 
na stredu a zo štvrtka na piatok. 
Upratovanie určených plôch električkových zastávok: 
- pozametať plochy zastávok električkových tratí a trať v ich blízkosti (hlavne okolie nástupnej hrany 
zastávky), vrátane prístreškov MHD a to na železničnej stanici (300 m2), na Námestí Osloboditeľov (326 
m2), na Amfiteátri (274 m2), na Námestí Maratóna mieru (198 m2) a v zastávkach „Stará nemocnica“ (96 
m2), „Barca – Socha Jána Pavla II.“ (96m2), „Štadión TU“ (96m2), „Št. Lokomotívy“ (96m2) a v celom úseku 
električkovej trate v MČ Košice – Nad jazerom (10 x 96m2). 
- zametanie plôch zastávok vykonávať v noci, 2x týždenne, a to z nedele na pondelok a zo štvrtka na 
piatok. 

 
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 1 000,- Eur bez DPH/mesiac  
 
8. Typ zmluvného vz ťahu :  výsledkom zadávania zákazky bude zmluva 
 
9. Termín  a miesto dodania  : 1.3.2015-31.12.2015 – miesto – viď bod 3. 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní :  

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- fotokópiu aktuálneho  dokladu o oprávnení podnikať (nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponuky)– živnostenský list alebo výpis z OR, 
- fotokópiu platnej zmluvy o spôsobe zneškodnenia komunálneho odpadu.  

 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : 20.2.2015  do 12 hodiny 
 
 
 
 
 



 

 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky :  

Cenové ponuky predloži ť 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  : „Elektri čkové zastávky“  

 
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 : áno 
 
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 17.2.2015.   
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