
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  

v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:        Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo:                              Bardejovská 6, 043 29  Košice 
IČO:                               31 701 914 
IČ DPH:                        SK 2020488206 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky, príp. vo veciach verejného obstarávania:  
Meno a priezvisko:        Ing. Martina Üveges 
Telefón:                          0917465141                                 
E-mail:                           martina.uveges@dpmk.sk                                   
2. Predmet zákazky  

2.1. Názov zákazky: Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých 
komponentov z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie 
elektrosúčiastok)  
2.2. Druh zákazky: zákazka  na dodanie a servis zariadení iné ako bežne dostupného na 
trhu 
2.3. Typ zmluvy:  zmluva na poskytnutie služby 
2.4. Platnosť zmluvy: od 1.8.2018 do 31.7.2020 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky 
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: DPMK, a.s.,dielne SÚKV a SÚKT, Bardejovská 6, 

Košice 
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 1.8.2018  
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: ---- 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 
4.1. Predmetom zákazky je dodávka, servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých 

komponentov z električiek na stredisku údržby električiek, dodanie a po výmene 
zneškodnenie čistiacej tekutiny v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. v rozsahu  
uvedenom v prílohe tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené  miesto  dodania,  
s osobným prevzatím  zodpovednou osobou verejného obstarávateľa v bode č. 1 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: maximálna cena 22 000,-Eur bez DPH na 24 mesiacov 
7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 
7.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu  

zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 
7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 22.6.2018 do 12,00 hod. 
7.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach  a označujú sa  

názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRA Ť. 
7.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové  ponuky doručiť: Dopravný podnik mesta Košice, 

akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice. V prípade, že uchádzač predloží 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku 
do podateľne DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice. 

8. Lehota viazanosti ponuky 
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 

15.8.2018. 
 
 



9. Podmienky financovania predmetu zákazky 
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov resp. z rozpočtu mesta    

formou bezhotovostného platobného styku. 
9.2. Zálohy nebudú poskytované. 
9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania a priebežne 

po uskutočnení jednotlivých servisov podľa zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní. 
10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1. Uchádzač predloží doklad  o oprávnení  podnikať na daný predmet zákazky (kópia 
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). 

10.2. Fotokópiu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane 
prepravy podľa zákona 79/2015 Z.z. § 97 bod 1 písmeno f) podľa predmetu zákazky 
(odpad č. 140603, 161001) 

10.3. Návrh zmluvy v súlade s predloženou ponukou a s uvedením číselných kódov 
kombinovanej nomenklatúry minerálnych olejov a ich obchodný názov, ktoré sa 
budú používať v zákazke (druh, obchodný názov, ročný objem s predpokladom 
dodania do DPMK, a.s., kód) 

10.4. Kópiu povolenia na obchodovanie s vybranými druhmi minerálnych olejov (ak 
používané druhy roztokov podliehajú zákonu č. 98/2004 Z.z.) 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 
11.1. Najnižšia cena  bez DPH (s DPH)  za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 
12.1.  Ponuka musí obsahovať: 
- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou 
- doklady podľa bodu 10. 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
13.1. Po vyhodnotení  cenových ponúk budú uchádzači písomne poštou alebo mailom   

oboznámení   s výsledkom   vyhodnotenia. 
13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  zmluva. 

13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný  
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z    
predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

13.6. Z dôvodu správneho umiestnenia zariadení a čistiacich tekutín je potrebné navštíviť 
dané prevádzky po telefonickej dohode na čísle uvedenom v bode č. 1. Bez 
obhliadky nie je možné akceptovať cenovú ponuku. 

V Košiciach, 28.5.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky 
 

Cenová ponuka 
 
Názov zákazky: Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov 
z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok) 
 
Identifikačné údaje uchádzača: ......................................................... 
 

  .......................................................... 
 
E-mail: .......................................................... 
 
Telefón: ..........................................................   
 

P.č. Predmet obstarávania Čistiaca tekutina  Interval 
výmen 

tekutiny 

Počet 
MJ 

Cena MJ 
bez DPH 

DPH 

Cena 
celkom  

bez DPH 
1. Postrekové odmasťovacie 

zariadenie s odlučovačom 
oleja  - priemer koša 800 mm, 
nosnosť 350 kg  

alkalický roztok s 
pasivačným účinkom 200 l/ 

výmena  

6 týžd. interval 1   

2.  zariadenie Ex do výbušného 
prostredia na automatické a 
manuálne umývanie 
lakovacích pištolí s odsávaním  

špeciálny čistič na 
odstránenie konvenčných 

farieb, 25 l/výmena 

7 týžd. interval 
 

1  
 

 

3. stôl v majetku DPMK  odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena  

8 týžd. interval  1   

4. odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 1 150x750 m, 
nosnosť 200 kg  

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 

6 týžd. interval  1   

5. odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 950x550 m, 
nosnosť 150 kg - mobilný  

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 

12 týžd. interval 1   

6. odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 950x550 m, 
nosnosť 150 kg - mobilný  

špec. odmasťovacia tekutina 
za studena určená pre 
elektrotechniku  50 l/ 

výmena  

16 týžd. interval 1   

7. stôl v majetku DPMK  špec. odmasťovacia tekutina 
za studena určená pre 
elektrotechniku 60 l/ 

výmena  

12 týžd. interval  1   

8. odmasťovací stôl za studena - 
vozík 

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 30 l/výmena 

12 týžd. interval 1   

9. odmasťovací stôl za studena 
pracovná plocha 950x550 m, 
nosnosť 150 kg - mobilný 

odmasťovacia tekutiny za 
studena, 50 l/výmena 

16 týžd. interval    

10. Postrekové odmasťovacie 
zariadenie s odlučovačom 
oleja  - priemer koša 400 mm, 
nosnosť 100 kg 

alkalický roztok s 
pasivačným účinkom 100 l/ 
výmena 

    

Cena celkom 
 

  

 
Dátum: ......................................................... 
 
Podpis uchádzača: ......................................................... 


