
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky   

 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.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 

 

„Kancelárske potreby“ 
 

 výzvu na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
 

  Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :  Úsek obchodu, marketingu a ekonomiky – oddelenie nákupu  

 IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 

 Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky :  Stanislav Flasik, referent nákupu,
  tel.: 0905605203, fax: 0556227791, e-mail : flasik@dpmk.sk 

 

2. Predmet zákazky:   Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude Kúpna zmluva v trvaní 1 roka od jej 
podpísania. 

 

3. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ požaduje dodávky kancelárskych potrieb v uvedenom 
sortimente podľa prílohy č. 1. Uvedené množstvo v prílohe č.1 je spotreba za cca 1 rok a je pre 
uchádzača informácia orientačná a nemusí zodpovedať odobratému množstvu počas trvania zmluvného 
vzťahu. Konkrétne požadované množstvá budú predmetom dielčích objednávok.  

 

4. Lehota plnenia: Do 3 pracovných dní od obdržania dielčej objednávky 
 

5. Miesto plnenia:  Dopravný podnik mesta Košice, a.s. - Bardejovská č. 6, Košice, sklad odd. nákupu      
 

6. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane 

dopravy na miesto plnenia 
- cena bude stanovená ako pevná v EUR bez DPH   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
 Úspešný uchádzač predloží do 3 prac. dní po elektronickej aukcii kópiu dokladu o oprávnení 
 podnikať 
       
8.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia celková cena všetkých položiek v EUR bez DPH, to 
 znamená : spotreba x jednotková cena každej položky následne sumár všetkých položiek- ako 
 celkový výsledok elektronickej aukcie. 
 Všetky zadané položky musia byť ocenené, uchádzač zadáva ceny za mernú jednotku. 

 
9.  Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa elektronickej aukcie požiada o zaradenie e-mailom na 

 klempayova@dpmk.sk  do17.3.2009 do 12.00 hod. s uvedením nasledovných údajov : 
 -identifikácia uchádzača (názov, sídlo, IČO, IČ DPH 
 -kontaktnú osobu (meno, funkciu, e-mail, tel. číslo) 
 
10.   Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. 
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