
               

                                                         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 (objednávka) na poskytnutie prác. 
      

3. Názov predmetu obstarávania: Oprava električkovej panelovej trate – Alejová ulica.

4. Opis predmetu obstarávania: 
Oprava povrchu betónových panelov BKV električkovej trate na Alejovej ulici o výmere 720 m2 

tryskovou metódou „TURBO“.
Betónové panely električkovej trate na Alejovej ulici sú poveternostným vplyvom, ako aj 
prejazdom motorových vozidiel na povrchu narušené a teda treba ich vyspraviť.
Opravné práce majú pozostávať z:
- osadenia dopravného značenia,
- odstránenia narušenej štruktúry betónových panelov po zdravú časť, t.j. ručné búranie 
  narušených častí panelov, naloženie a odvoz sute.
- vyčistenia výtlkov, t.j. otryskanie povrchu panelov vodným lúčom a betonárskej ocele   
  kremičitým pieskom, vyčistenie povrchu panelov zametacím strojom, pomocné práce. 
- stabilizácie povrchu betónových panelov, t.j. pomocné práce pri ochrane koľajníc, aplikácia  
   vysprávkového materiálu tryskovou metódou TURBO, vyspravenie výtlkov, posyp  
   a zvalcovanie povrchu.

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: električková koľajová trať na Alejovej ulici v Košiciach.

6. Termín plnenia: najneskôr do 30 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.

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 
20.05.2008 do 12.00 hod.. Žiadateľovi bude  zaslaná výzva do elektronickej aukcie. Pred 
spracovaním ponuky musí byť vykonaná fyzická obhliadka predmetu obstarávania, iba na 
základe ktorej môže byť spracovaná cenová ponuka. Obhliadku je nutné dohodnúť s osobou 
uvedenou v bode 12 tejto výzvy.

8. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných 
podmienok bude cena.
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9. 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,
- odborná spôsobilosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru na dopravné stavby,
- v prípade, že uchádzač nie je vlastníkom niektorého oprávnenia, môže si na výkon tejto
   vyhradenej činnosti zabezpečiť subdodávku; je potrebné prehlásenie subdodávateľa, že    
   uvedené práce v subdodávke vykoná v požadovanej kvalite a termíne a predloží potrebné  
   oprávnenie.
- 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 alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060,

Jozef Bujnovský, vedúci strediska Údržba koľajových tratí, kontakt: 0905 620 883.
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