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, p. R. Barbušin
Telefón:
+421 905 739 584 , +421 905 614 827
E-mail:
michal.lesko@dpmk.sk, rudolf.barbusin@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: Upratovanie dopravných prostriedkov – električky a autobusy
2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3. Typ zmluvy:
zmluva na poskytnutie služby
2.4. Platnosť zmluvy: od 1.6.2019 do 30.11.2019
3. Miesto, termín predmetu zákazky
3.1. Miesto predmetu zákazky: viď bod 4
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: od 1.6.2019 do 30.11.2019
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Príloha č. 1
4.1. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Cenu tvorí cena za vykonanie prác
podľa bodu 4. počas 1 mesiaca.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max 66.000,00 Eur bez DPH / obdobie trvania zmluvy
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene Eur
7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 13.05.2019 do 13:00 hod.
7.3. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach na adresu uvedenú v
bode 1. a označujú sa názvom zákazky
„Upratovanie dopravných prostriedkov – električky a autobusy“ – NEOTVÁRAŤ.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.05.2019.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Fakturácia – faktúra bude vystavená po ukončení mesiaca za skutočne zrealizované
služby/vykonané práce. Splatnosť faktúry je do 45 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
9.2. Zálohy nebudú poskytované.
10. Podmienky účasti uchádzačov a doklady sú nasledovné:
10.1. Uchádzač predloží:
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (nesmie
byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky); uchádzač tento doklad predkladať nemusí,
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ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie; ak
uchádzač doklad 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,
- podpísané Čestné vyhlásenie, že uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu
10.2. 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.
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
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. 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. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na
túto skutočnosť
12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohami
- 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.
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