
                 

                                                             Výzva
    na predloženie cenovej ponuky

                                               formou elektronickej aukcie.

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 na poskytnutie práce. 
      

3. Názov predmetu obstarávania: Oprava kalových polí pri ČOV - trolejbusová doprava.

4. Opis predmetu obstarávania: 
             Oprava jestvujúcich kalových polí pri ČOV trolejbusová doprava tak, aby sme obnovili ich činnosť 

   a zabránili úniku ropných látok do zeme. 
Od dodávateľa prác požadujeme uskutočnenie nasledovných dodávok a činností:
- rozrušiť vjazd do kalových polí - vjazdovej betónovej plochy a likvidácia vzniknutého 
   betónového odpadu,
- strhnúť a odstrániť jestvujúcu izolačnú hmotu ROPOPLAST z celej plochy kalových polí   
   a jej likvidácia s dokladovaním o zneškodnení,
- položiť novú izolačnú fóliu - zaizolovať kalové jamy - polia,
- opraviť bočné a zadné steny polí, 
- zväčšiť výšku bočných stien (od polovice ich dĺžky) a zadnej steny (v celej dĺžke) cca o 500 mm   
   kvôli zvýšeniu kapacity kalových polí,
- položiť betónovú vrstvu v hrúbke cca 100 mm na novú izoláciu a zriadiť ochrannú  prímurovku
   na bočných stenách tak, aby pri vyberaní kalu z kalových polí nedochádzalo k poškodeniu
   izolácie kalových polí,
- zriadiť novú drenáž takého druhu, aby nedochádzalo počas vyberania kalu pri náhodnom 
   zachytení filtračných vrstiev k  poškodeniu drenáže (drenážne potrubie),
- navoziť nové filtračné - drenážne vrstvy:

- preosiaty riečny piesok, frakcia  0,3 – 8 mm, hrúbka vrstvy 70 mm,
- kamenná drť, frakcia 8 – 16 mm, hrúbka vrstvy 150 mm,
- kamenná drť, frakcia 16 – 25 mm, hrúbka vrstvy 150 mm,
- drtený štrk, frakcia 25 – 40 mm, hrúbka vrstvy 170 – 270 mm.

- opätovne zriadiť betónový vstupný vjazd do kalových polí,
- vykonať skúšky tesnosti a nepriepustnosti a vydať certifikát o nepriepustnosti kalových    
   polí (pred uvedením kalových polí do prevádzky).

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: areál DPMK, a.s., Hornádska č. 10, Košice.

6. Termín plnenia: najneskôr do 60 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo, resp. 
doručenia objednávky, 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.
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7. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať písomnú žiadosť, ktorá 
musí obsahovať názov a sídlo žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby za elektronickú 
aukciu. Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu uvedenú v bode 1) v termíne do 
23.07.2008 do 12.00 hod.. Žiadateľovi bude  zaslaná výzva do elektronickej aukcie. 
Obhliadku predmetu obstarávania je nutné dohodnúť s niektorou osobou uvedenou v bode 12 
tejto výzvy.

8. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných 
podmienok bude cena.

9. Podmienky účasti uchádzačov Podmienky účasti uchádzačov: 
Úspešný uchádzač z elektronickej aukcie predloží do 3 pracovných dní po ukončení 
elektronickej aukcie:
- overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie staršiu ako 3 mesiace
ku dňu predkladania ponuky,
- návrh zmluvy s súlade s výsledkom elektronickej aukcie.

         V prípade, že nebude prijatá ponuka úspešného uchádzača z dôvodu nepredloženia 
     požadovaných dokladov uvedených v tomto bode, môže byť uzavretá zmluva s ďalším   
     uchádzačom podľa poradia v elektronickej aukcii.

10. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený hneď po ukončení elektronickej aukcie.

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

12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060, 
Ing. František Béreš - referent investícií, kontakt: 0905 789 881.
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