
 

                                                          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 na poskytnutie služieb. 

       
3. Názov predmetu obstarávania: Oprava rotorov trakčných motorov TM 022 a TM 023. 

 
4. Opis predmetu obstarávania:  

Výmena nefunkčného vinutia rotorov trakčných motorov TM 022 a TM 023  
a) bez výmeny komutátora 
b) s výmenou komutátora 
na električkách typu T3, KT8D5 a T6A5 v súlade s výrobnou dokumentáciou, vrátane 
dopravy do a z opravy. 
 

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, Košice – 
stredisko údržby koľajových vozidiel. Previnutie rotorov požadujeme vykonať 
v priestoroch uchádzača, odovzdávanie do opravy a preberanie z opravy zabezpečí 
obstarávateľ vo vlastných priestoroch.  

 
6. Termín plnenia: do 12  mesiacov  odo  dňa  podpísania zmluvy na poskytnutie služby 

s možnosťou jej predĺženia v prípade, že finančný objem nebude prečerpaný. 
 

7. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH : do 1.000.000,- Sk. 
 

8. Podmienky financovania: platba na základe faktúry po vykonaní služby. Lehota 
splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 

 
9. 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 16.12.2008 do 12.00 hod.. Žiadateľovi bude  zaslaná výzva do 

elektronickej aukcie.  
 
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

a) cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 022 bez výmeny komutátora, vrátane 
dopravy,           40 bodov 

b) cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 022 s výmenou komutátora, vrátane 
dopravy,           10 bodov 

c) cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 023 bez výmeny komutátora, vrátane 
dopravy,          40 bodov 
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d) cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 023 s výmenou komutátora, vrátane 

dopravy.                                        10 bodov 
 Súčet bodov:                             100 bodov 

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií: 
      - cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 022 bez výmeny komutátora, vrátane 
dopravy: 
     Maximálny počet bodov 40 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou 
cenou  za poskytnutie služby. Hodnotenie ceny za poskytnutie služby ostatných ponúk sa 
 vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za poskytnutie služby platnej ponuky 
 a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
 prenásobený maximálnym počtom bodov  pre uvedené kritérium, 
 - cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 022 s výmenou komutátora, vrátane 
dopravy: 
 Maximálny počet bodov 10 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou 
cenou za poskytnutie služby. Hodnotenie ceny za poskytnutie služby ostatných ponúk sa 
 vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za poskytnutie služby platnej ponuky 
 a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
 prenásobený maximálnym počtom bodov  pre uvedené kritérium, 
- cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 023 bez výmeny komutátora, vrátane 
dopravy: 
 Maximálny počet bodov 40 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou 
cenou za poskytnutie služby. Hodnotenie ceny za poskytnutie služby ostatných ponúk sa 
 vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za poskytnutie služby platnej ponuky 
 a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
 prenásobený maximálnym počtom bodov  pre uvedené kritérium, 
- cena bez DPH za previnutie 1 ks rotora TM 023 s výmenou komutátora, vrátane 
dopravy: 
 Maximálny počet bodov 10 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou 
cenou za poskytnutie služby. Hodnotenie ceny za poskytnutie služby ostatných ponúk sa 
 vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za poskytnutie služby platnej ponuky 
 a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
 prenásobený maximálnym počtom bodov  pre uvedené kritérium. 
 
      Víťazom  výberového  konania sa stane uchádzač, ktorého  ponuka  po súčte 

výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.  

 
11. 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 v elektronickej podobe v 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. 
 

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

13. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. 
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14. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu :  
       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt:  +421 905 640 060, 

p. Rudolf Barbušin, vedúci strediska údržby koľajových vozidiel, kontakt: +421 905 614 827. 
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