
 

 
 

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. Silvia Dimunová 
Telefón :                            055 6407 404 
Mobil:   0905 784 960 
E-mail :   silvia.dimunova@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky: dodávka 20 ks rozvodných dosiek do autobusov 
  
3. Opis predmetu zákazky : 
     Rozvodná doska vo vozidlách MHD zabezpečuje správnu činnosť všetkých periférnych zariadení   
     nainštalovaných vo vozidlách MHD (palubný počítač, čítačky BČK, označovače cestovných lístkov,  
     vonkajšie a vnútorné informačné panely). Rozvodná doska musí byť kompatibilná s existujúcimi  
     rozvodnými doskami. V súčasnosti používa DPMK a.s. rozvodné dosky typu EMRD1 verzia 3.  
 
4. Druh zákazky :  tovar 
 
5. Rozsah ponuky :   požaduje sa na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania : zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov 

    Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Úhrada sa uskutoční po dodaní tovaru na základe 
    predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na účet 
    dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa prevzatia dodávky. Súčasťou faktúry musí byť 
    dodací list potvrdený verejným obstarávateľom. 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : do 3 000,– EUR / jednorazovo 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu :   objednávka 
 
9. Termín  a miesto dodania  :   do 31.05.2014, DPMK a.s., Hornádska 10, Košice 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní : 

 Uchádzač v ponuke predloží doklad, že je oprávnený dodávať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na  
 ktorú predkladá ponuku (kópiu aktuálneho dokladu oprávnení podnikať v danej oblasti resp. výpis z OR). 

 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk :  

      Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý požadovaný predmet zákazky.  
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky : do 05.05.2014 na emailovu adresu: silvia.imunova@dpmk.sk 
 
13.  Vyhodnotenie ponúk :  
      Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali sa oznámi e-mailom výsledok vyhodnotenia  
      ponúk. 
 
14.  Elektronická aukcia : nie 
 
15.  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 prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek záujemca  
      požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby uvedenej v bode 1. 
 


