
 
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky  

Koncentrovaná nemrznúca zmes do chladiacej sústavy autobusov 

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 „ Koncentrovaná nemrznúca 
zmes do chladiacej sústavy autobusov“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 

1. Identifikácia verejného 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 

           

2. Predmet zákazky:   Kúpa. Výsledkom zadanej zákazky bude objednávka na jednorazové plnenie 
predmetu zákazky v objeme cca 15 000 litrov  autocisternou. 

 

3. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ požaduje koncentrovanú nemrznúcu zmes do chladiacej 
sústavy autobusov, ktorá spĺňa nasledovné podmienky a požiadavky : 

 výrobok musí spĺňať predpis TEDOM č. 61 – 0 – 0257 bodu 3. - chladiace prostriedky bez 
dodatočnej inhibitácie , musí byť miešateľná nielen s destilovanou ale aj s demineralizovanou 
vodou, koncentrácia chladiacej kvapaliny a vody v pomere 50 : 50 % musí zaisťovať ochranu proti 
korózii, kavitácii a proti mrazu min. do – 36 °C. 

 nemrznúca zmes musí chrániť pred koróziou všetky časti motora, chladiaceho a vykurovacieho 
systému vyrobené zo železa, hliníkových alebo medených kovov a ich zliatin, nesmie vytvárať 
usadeniny, musí byť znášanlivá a kompatibilná so všetkými materiálmi chladiaceho a 
vykurovacieho systému 

 

4. Lehota plnenia: do 14 dní od obdržania objednávky 
 

5. Miesto plnenia:  DPMK, a. s. Košice, Hornádska č. 10, 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 určenia autocisternou 
- cena bude stanovená  v € za jeden liter koncentrátu bez DPH   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky nie staršie ako 3 mesiace 
- technický list výrobku potvrdený výrobcom nie staršie ako 3 mesiace v slovenskom jazyku 
- kartu bezpečnostných údajov 

 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena v € bez DPH 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou cenou. 
 
9. V prípade záujmu o účasť v tomto výberovom konaní zašlite svoju žiadosť o účasť na e-mailovú adresu : 

klempayova@dpmk.sk do  31.8.2009 do 12.00 hod. s uvedením identifikačných a kontaktných  
údajov (adresa uchádzača, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mailová adresa). 

 Kontaktná osoba : Ing. Silvia Klempayová, tel. 0905629269 
 

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo resp. pokračovať výberom 
 elektronickou aukciou. 
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