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

                                                        Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu  

 
 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 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: 
 

„Generálna oprava kardanových hriadeľov pre električky“ 
 

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 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Generálna oprava kardanových hriadeľov pre električky. 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

Generálna oprava kardanových hriadeľov pre električky. Obstarávateľ požaduje na opravu 
záruku minimálne 24 mesiacov. 

 
4. Lehota plnenia: rok 2009 

Termín započatia: Na základe podpísanej zmluvy o dielo, resp. vystavenia objednávky.  
Platobné podmienky: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí byť dodací list alebo  
súpis prác. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 

 
5. Miesto plnenia: v sídle uchádzača.  
 Miesto prevzatia a odovzdania: v sídle obstarávateľa.  
 
6. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
vrátane dopravy do a z opravy, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  

 
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR 
(nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky) , 
- fotokópiu osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku, 
- fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača. 
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8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za opravu 1 kusa 
kardanového hriadeľa pre električky, s ktorým uzavrie zmluvu, resp. objednávku.  

 
9. Ponuku predložte v lehote do: 19.02.2009 do 12.00 hod v uzavretej obálke na adresu: 

Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice a to poštou, alebo osobne 
do podateľne (budova „A“, prízemie).  
Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  
Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 

a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „ GO kardanových hriadeľov“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

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

 
10. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia.  
 
11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo, alebo 

pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. tech. plánovania, revízií a investícií, kontakt: 0905 640 060, 
Rudolf Barbušin – vedúci strediska Údržba koľajových vozidiel, kontakt: 0905 614 827. 


