
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu 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 : 

Odpad z údržby cestných a koľajových vozidiel, údržby budov a areálov  

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 :   ÚTaÚ – referát životného prostredia

IČO : 31 701 914

IČ DPH: SK2020488206

2. Predmet zákazky:   
Odpad z údržby cestných a koľajových vozidiel, údržby budov a areálov  - ostatný odpad č. 02 01 03, 
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 02 14, 17 02 01  

3. Opis predmetu zákazky:
odpad č.: 02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá (odpad z údržby zelene)
predp. množstvo: do 5 t/rok  
odpad č.: 16 01 17 – železné kovy (kovový odpad z údržby vozidiel)
predp. množstvo: do 15-20 t/rok
odpad č.: 16 01 18 – neželezné kovy (medené špony a káble, hliník)
predp. množstvo: do 0,5 t/rok
odpad č.: 16 01 19 – plasty
predp. množstvo: do 12  t/rok
odpad č.: 16 01 20 – sklo
predp. množstvo: do 3  t/rok
odpad č.: 16 02 14 – vyradené elektro. zariadenia bez NL
predp. množstvo: do 0,5  t/rok
odpad č.: 17 02 01 – drevo
predp. množstvo: do 20  t/rok

4. Lehota plnenia:            rok 2010

Miesto plnenia:        areál DPMK, a.s. na Hornádskej 10 a Bardejovskej 6, Košice

5. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky (vrátane 

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

DPH  
6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:  
- fotokópiu  aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať   v oblasti  odpadov (originál  alebo overenú 

kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky)
- fotokópiu registrácie uvedených odpadov

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia cena v €
Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu.

9. V prípade záujmu o účasť v tomto výberovom konaní zašlite svoju žiadosť o účasť na e-
mailovú adresu : uveges@dpmk.sk do 10.11.2009 do 12.00 hod. s uvedením identifikačných a 
kontaktných údajov (adresa uchádzača, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mailová adresa). 
Kontaktná osoba : Ing. Martina Üveges, tel. 0915900936 
Ponuku predložte v lehote do : 12.11.2009 do 12 hod. v uzavretej obálke na adresu : Dopravný 
podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, prízemie – podateľňa 
s označením cenová ponuka – neotvárať a heslom : Odpad z údržby.

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. 


