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:
Meno a priezvisko: p. M. Leško
Telefón:
+421 905 737 142
E-mail:
michal.lesko@dpmk.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko: Ing. R. Sobotková
Telefón:
+421 905 783 309
E-mail:
renata.sobotkova@dpmk.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: Oprava opotrebovaných (nefunkčných) automatických prevodoviek ZF
Ecomat 6HP 604C, ZF Ecomat 6HP 504C u autobusov SOR NB 18 a 12
2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3. CPV:
50113000-0 Opravy a údržba autobusov
2.3. Typ zmluvy:
Rámcová dohoda na poskytnutie služby
2.4. Platnosť zmluvy: Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na predmet zákazky je 7 mesiacov odo
dňa jej platnosti alebo do doby naplnenia dohodnutého maximálneho finančného rozsahu
v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
3. Miesto, termín predmetu zákazky:
3.1. Miesto predmetu zákazky: servisné pracovisko poskytovateľa
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: zmluvne dojednané
Celková doba od prevzatia čiastkovej objednávky od obstarávateľa na opravu prevodovky
nesmie prekročiť 7 pracovných dní.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Príloha č. 1
4.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie plnohodnotne, kompletne opravených automatických
prevodoviek (výmena všetkých poškodených a opotrebovaných komponentov) pri čiastkových
objednávkach.
5. Cena a spôsob určenia ceny:
5.1 Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy – Cenová ponuka. Zároveň k tejto
cenovej ponuke uchádzač predloží aj jednotkovú cenu kompletného sortimentu náhradných
dielov krát počet kusov potrebných na jednu funkčnú prevodovku, s výpočtom celkového
súčtu.
5.2. Uvedené ceny budú platné, nemenné a účtované po celú dobu trvania zmluvy.
5.3. Uchádzačom navrhovaná jednotková cena za predmet zákazky bude vyjadrená v mene EUR
s presnosťou na max. 2 desatinné miesta a musí v sebe zahŕňať všetky náklady, ktoré s ňou súvisia.
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Predpokladaná hodnota zákazky: max 69.000,00 EUR bez DPH

1

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi:
8.1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“)
medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v
ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto
dokumentoch.
8.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
8.3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
8.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- MozillaFirefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.
8.5. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
8.6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na
ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy.
Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácii s verejným obstarávateľom.
8.7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy
a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
8.8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke
zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).Notifikačné e-maily sú
taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej
zákazke.
8.9. V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do daného systému môže uchádzač
kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo telefonicky +421 220 255 999.
10. Registrácia
10.1.Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj
pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom
(eID) .
10.2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom.
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10.3. Registrovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem
ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
11. Predkladanie cenových ponúk
11.1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 14.06.2019 do 14:00 hod.
11.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka
je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená
do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
11.3. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3911/summary.
11.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto
súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá
návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
11.5. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 (dve) desatinné miesta a vložená
do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri
vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
11.6. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
11.7. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
11.8. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na
tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
11.9. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným
obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou
elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
12. Lehota viazanosti ponuky
12.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.06.2019.
13. Podmienky financovania predmetu zákazky
13.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
13.2. Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok ani zálohová platba. Vlastná platba sa bude
realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR na základe predloženej faktúry.
13.3. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
14. Podmienky účasti uchádzačov a doklady sú nasledovné:
14.1. Uchádzač musí predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
alebo iný doklad), pričom doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky ;
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14.2. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov môže nahradiť doklad uvedený
v bode 14.1. uvedením informácie, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom
Úradom pre verejné obstarávanie;
14.3. Ak uchádzač doklad uvedený v bode 14.1. nepredloží a nie je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ môže overiť jeho oprávnenie v Registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ak je zapísaný v danom registri; ak by
vyhľadávanie v príslušnom registri nebolo možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o
doplnenie daného dokladu;,
14.4. Uchádzač nesmie mať v zmysle § 32 ods 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo dokladuje podpísaným čestným
vyhlásením.
14.5. U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona. Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia uchádzača,
dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
14.6. Uchádzač musí predložiť platné oprávnenie vykonávať autorizovaný servis, ktorým
preukáže skutočnosť, že uchádzač je autorizovaným partnerom spoločnosti „ZF“, výrobcom
automatických prevodoviek. Obstarávateľ požaduje, aby tieto opravy vykonával výhradný
dodávateľ certifikovaný od výrobcu prevodoviek ZF, a tým boli dodržané všetky kvalitatívne,
bezpečnostné a environmentálne hľadiská dané výrobcom.
Všetky predložené dokumenty musia byť podpísané
- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať alebo
- zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou
ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom
podľa prvej odrážky tohto bodu
15. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
15.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH na celý predmet
zákazky, t.j. cena, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu
zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky.
15.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.
16. Obsah ponuky
16.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohami
- doklady podľa bodu 14.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
17.1. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou
Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme
JOSEPHINE. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom notifikačného emailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
17.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle podmienok tejto Výzvy na
predloženie cenovej ponuky.
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17.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
17.4. 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.
17.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
17.6. Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami
verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Cenová ponuka
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