
         
  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky   

      „Oprava havarovaného autobusu Karosa B932.1678“ 
 

 
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 

 . 
 

výzvu 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 / 7980 700, mobil 0915 987 790 
Fax: 055 /6334598 
Elektronická pošta: misinsky@dpmk.sk, lesko@dpmk.sk  
Internetová adresa: www.dpmk.sk 

  

2.   Názov predmetu zákazky :   „Oprava havarovaného autobusu Karosa B932.1678“ 
 
3.   Opis predmetu zákazky:  

oprava karosérie a poškodených motorických častí 12 metrového autobusu. Vozidlo je nepojazdné, 
je možné ho odtiahnúť.   
 

4.   Rozsah predmetu zákazky :  
celá zadná časť karosérie, panel a strecha autobusu, poškodený chladič, hydraulická, palivová a 
chladiaca sústava. 

 
5.   Výsledok cenovej ponuky:   Zmluva o dielo 

 
6.   Lehota plnenia: 25 kalendárnych dní od prevzatia vozidla do opravy.  

 
7.   Predpokladaná celková hodnota zákazky počas trvania zmluvy (bez DPH) : cena je závislá od  
      prehliadky vozidla, ktorú vykonajú jednotliví uchádzači.V cene budú zahrnuté všetky náklady spojené   
      s predmetom zákazky.  
   
8.   Podmienky financovania :  

Platba na základe faktúry po vykonaní služby. Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia 
daňového dokladu.  

      9.   Miesto dodania predmetu zákazky:  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Hornádska č. 10, 043 29 Košice. 
 

10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky : 
       -  je potrebná v sídle obstarávateľa na Hornádskej 10, Košice. Výdavky spojené s obhliadkou miesta   
          obstarávateľa idú na ťarchu uchádzača. 
       Termín obhliadky bude dohodnutý s osobu uvedenou v bode 18 po telefonickej dohode.  
         
11. Podmienky účasti uchádzačov:  

- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou 
organizáciou, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávanej zákazky – 
požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky - 
požadujeme, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zmluvy na poskytnutie služby. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  

       Lehota na predkladanie ponúk :  09.02.2010  do 12.00
 hod.  

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk  na adresu, ktorá je uvedená v bode 1. 
       Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti  
 uchádzačovi neotvorená.  
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13.  Pokyny na predloženie cenovej ponuky :  
 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť riadne uzatvorený, podpísaný  

zodpovednou osobou uchádzača (prípadne opatrený pečiatkou) a prelepený lepiacou páskou. 
 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
 - adresu obstarávateľa, uvedenú vo výzve 
 - adresu uchádzača 
 - označenie „cenová ponuka - neotvárať“ 
            - označenie heslom: „Oprava havarovaného autobusu“  
 
 

14.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk :  
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby vrátane dopravy. 
Cenu požadujeme rozpísať osobitne za opravu a osobitne za dopravu. Cena sa hodnotí ako sumár 
za celý predmet zákazky. 

 

15.  Lehota viazanosti ponuky : do 28.02.2010 

      16.  Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený najneskôr do : 19.02.2010 
 
   17. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo alebo pokračovať    

výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
      18. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  
 Pavol Mišinský, vedúci strediska ÚATaTV 
 kontakt: 055/7980 700, mobil 0915 987 790 
 Michal Leško, majster ÚA 
  kontakt: 055/7980 720, mobil 0905 739 584 
 
 
 
 
 
                      


