
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. M. Üveges,  p. J. Bujnovský,  Ing. K. Bernátová 
    Telefón:                   +421917465141 ,     +421905620883,  +421905516742                              
    E-mail:                     martina.uveges@dpmk.sk, jozef.bujnovsky@dpmk.sk, katarina.bernatova@dpmk.sk                                
2. Predmet zákazky  

2.1. Názov zákazky:  Čistenie určených plôch električkových zastávok  
    2.2. Druh zákazky:     služba 
    2.3. Typ zmluvy:       zmluva na poskytnutie služby 
    2.4. Platnosť zmluvy: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
3. Miesto, termín predmetu zákazky 
    3.1. Miesto predmetu zákazky:    viď bod 4                                                          
    3.2. Termín dodania predmetu zákazky: od 1.4.2019 do 31.3.2020 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1.  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. 
Zber odpadov: 
- pravidelné vyprázdňovanie odpadkových košov umiestnených na označníkoch zastávok 
električkovej dopravy v celej sieti MHD v Košiciach (okrem rýchlodráhy) do vriec na to určených 
od spoločnosti KOSIT (o objeme 120 l), ktoré zabezpečí objednávateľ. 
- pri 96 kusoch 10 litrových košov na modernizovaných električkových zastávkach je vhodné 
používať z dôvodu lepšej manipulácie z odpadom 10 l vrecia na odpad (kôš je osadený na pevno – 
odpad je nutné vyberať ručne). 10 l vrecia na odpad si zabezpečí dodávateľ.  
- vyprázdňovanie odpadkových košov vykonávať v noci, 3x týždenne, a to z nedele na pondelok, 
z utorka na stredu a zo štvrtka na piatok. 
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy. Cenu tvorí cena za vykonanie prác podľa bodu 4. 
počas 1 mesiaca. 
4.3. K podaniu cenovej ponuky je nutné vykonať obhliadku plôch určených na čistenie, ktoré je 
možné dohodnúť na tel. čísle: 0905 620 883 – Jozef Bujnovský, vedúci SÚKT. 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max 10 200,- Eur bez DPH za 12 mesiacov 
7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Euro 
7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 12.03.2019 do 13:00 hod. 
7.3. Cenové  ponuky sa doručujú na adresu uvedenú v bode 1. a označujú sa  názvom „Električkové 

zastávky – čistenie -CP“  – NEOTVÁRAŤ. 



8. Lehota viazanosti ponuky 
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.4.2019. 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 
9.1. Fakturácia – faktúra bude vystavená po ukončení mesiaca. Splatnosť faktúry  je do 30 dní odo 
dňa jej vystavenia. 

10. Podmienky účasti uchádzačov 
10.1. Uchádzač predloží: 
- fotokópiu aktuálneho  dokladu o oprávnení podnikať (nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponuky) 
– živnostenský list alebo výpis z OR, 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 
      11.1. Najnižšia cena  bez DPH. 
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 na poskytnutie služby. 
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. 
 

 
V Košiciach, dňa 31.01.2019 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


