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                                                         Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu.  

 

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Oprava strešných svetlíkov – SÚA.“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o 

Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 

Telefón: 055 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Oprava strešných svetlíkov opravárenských hál. 
 
3. Opis predmetu zákazky: Oprava 16 ks sedlových strešných svetlíkov opravárenských hál na 

Hornádskej ulici v Košiciach (8 ks na objekte 01.-ŤU + ĽU, 8 ks na objekte 02.- garáže + AB).  
Rozmery 1 svetlíka: dĺžka: 12,0 m, šírka: 3,5 m, výška: 1,75 m.  

 
3.1 Výmena sklenených výplní svetlíkov na halách (pôvodne drátené sklo) za polykarbonátové 
výplne (napr. „Lexan“) s týmito technickými a kvalitatívnymi požiadavkami: 
- hrúbka polykarbonátových tabúľ minimálne 10 mm, 
- uchytenie polykarbonátových tabúľ novými lištami, 
- súčiniteľ prestupu tepla max k = 2,8 W / m

2
K 

- hluková izolácia max min 21 dB 
-     svetelná priepustnosť min 75% 
3.2 Súčasťou predmetu zákazky je: 
- po odstránení pôvodnej sklenenej výplne je potrebné ošetriť a vykonať náter konštrukcie  

antikoróznymi prípravkami, 
- nové polykarbonátové výplne je potrebné uzavrieť v mieste styku tzv. hrebenáčmi 

z hliníkového plechu, 
- likvidácia pôvodnej sklenenej výplne s odvozom do oprávnenej organizácie, t.j. 

požiadavka odovzdať obstaraváteľovi potvrdenie o likvidácii odpadu s uvedeným 
množstvom. 

 
4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. 
 
5. Lehota plnenia: najneskôr do 45 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo, resp. po 

vzájomnej dohode obstarávateľa s dodávateľom.  
 

6. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
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7. Miesto plnenia: areál DPMK, a.s., Hornádska ulica č. 10, Košice.  
 
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky musí 

byť vykonaná obhliadka predmetu obstarávania. Obhliadka sa bude konať 29.04.2010 so 
začiatkom o 09.30 hod. v areáli na vrátnici areálu na Hornádskej ulici. Iba na základe 
obhliadky obhliadky miesta dodania predmetu zákazky môže byť spracovaná cenová ponuka, 
ktorá musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. 

  
9. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  

 
10. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis 

z OR, 
- „technický list výrobku“ – certifikát naceneného polykarbonátového materiálu.  
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená 
z hodnotenia.  

 
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 04.05.2010 do 14.00 

hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie).  

 
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Oprava strešných svetlíkov - SÚA“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
14. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo, alebo 

pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
16. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. tech. plánovania, revízií a investícií, kontakt: 0905 640 060. 
 
 
 
 
 
 


