
 
                       Príloha č.1 k OS č. k OS -37-Q   

                                                          Výzva 

na predloženie cenovej ponuky. 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o 
Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 
Telefón: 055 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo.  

       
3. Názov predmetu obstarávania: Oprava a maľba fasády – administratívna budova „B“. 

 
4. Opis predmetu obstarávania:  

- Zbúranie jedného z dvoch vonkajších schodísk, zrušenie dverného otvoru zabudovaním 
okna. Vybúranie starej, dodávka a montáž novej vonkajšej dlažby schodiska. Vybúranie 
starých, dodávka a montáž nových vonkajších obkladov (sokla). Oprava a maľba 
vonkajšej omietky fasády silikónovou farbou (1x podkladný náter, 2x vrchný), farebný 
odtieň podľa výberu obstarávateľa. Farebné prevedenie budovy bude dvojfarebné – podľa 
pokynov obstarávateľa. 

 
5. Miesto dodania predmetu obstarávania: areál DPMK, a.s., Bardejovská ulica č. 6, Košice  
 
6. Termín plnenia: najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo, resp. po 

vzájomnej dohode obstarávateľa s dodávateľom. 
            Platobné podmienky: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí byť dodací list alebo  
             súpis prác. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia. 
 

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 16.10.2008 do 12.00 hod. 
 

8. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice   
a to poštou, alebo osobne  do podateľne. 

 
9. Pokyny na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí: 

a) obsahovať adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!  Fasáda – 

administratívna budova „B“.„ 
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. 

 
10. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných 

podmienok bude cena. 
 

11. Podmienky účasti uchádzačov:  
Uchádzač predloží v ponuke: 
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie staršieho ako 3 mesiace 
ku dňu predkladania ponuky, 
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- návrh zmluvy o dielo s súlade s predloženou ponukou. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 
 

12. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr 2 dni po vyhodnotení ponúk. 
 

13. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie, odmietnuť všetky ponuky alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania. 

 
14. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060, 
Ing. František Béreš, investičný referent, kontakt: 0905 789 881. 

  
 
Upozornenie: Pred spracovaním cenovej ponuky musí byť vykonaná obhliadka predmetu 
obstarávania. Obhliadka sa bude konať 15.10.2008 so začiatkom o 09.30 hod. v areáli na 
Bardejovskej ulici, v prípade záujmu kontaktujte osobu uvedenú v bode 14 tejto výzvy. Iba na 
základe obhliadky predmetu obstarávania môže byť spracovaná cenová ponuka, ktorá musí 
zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. 
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