
 
 
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskum u trhu   

 
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 :  

  
Zhodnotenie odpadových olovených batérií 

 
výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 

 Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :   ÚTaÚ/ref.ŽP 

  IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 

  
2. Predmet zákazky:   Nebezpečný odpad č. 160601 z automobilov   
 
3. Opis predmetu zákazky: Odvoz a zhodnotenie opotrebovaných olovených batérií 

z automobilov a autobusov (nebezpečný odpad č. 160601) v súlade so zákonom č. 
223/2001 Z.z. 
predpokladané množstvo: do 5 t/rok 

 
4. Lehota plnenia: rok 2013-2014 
 
5. Miesto plnenia: DPMK, a.s., areál na Bardejovskej č. 6 a Hornádskej č. 10, Košice        
 
6. Cena a spôsob ur čenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom 
zákazky vrátane odvozu, 

- cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, ak je platiteľom DPH, uvedie cenu 
osobitne aj s DPH   

 
7. Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list 
- fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy podľa 

zákona 223/2001 Z.z. § 7 bod 1 písmeno g) 
- fotokópiu autorizácie podľa zákona 223/2001 Z.z. § 8 ods. 3 písmeno a) alebo 

fotokópiu zmluvy na odber batérií uzatvorenú s autorizovaným spracovateľom   
- návrh zmluvy v súlade s predloženou ponukou. 

 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najvyššia cena v € 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najvyššou cenou, s ktorým 
uzavrie zmluvu. 

 



9.  Ponuku predložte v lehote do : 8.11.2012 do 14 hodiny  v uzavretej obálke na 
adresu  : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova 
„A“, prízemie – podateľňa s označením cenová ponuka – neotvára ť a heslom  : 
„Nebezpečný odpad č. 160601“ 

 
10.  Obstarávate ľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo pokračovať 

výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
11.  Meno osoby obstarávate ľa zodpovednej za výzvu: Ing. Martina Üveges, ref. 

ŽP, Kontakt: 0917465141, martina.uveges@dpmk.sk 
 


