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                                                                     Výzva 
   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  
Fax: 055 /  
Elektronická pošta: maliarova@dpmk.sk 
Internetová adresa: www.dpmk.sk 

  
 
2. Názov predmetu zákazky : Predaj cestovných lístkov (CL) prostredníctvom SMS mobilných 

telefónov telekomunikačných operátorov na území SR. 
 
3. Opis predmetu zákazky:  Zadanie SMS textu pre objednanie CL a jej odoslanie, spracovanie 

požiadavky, odoslanie potvrdenia cez SMS o zakúpení CL na mobil koncového užívateľa – 
cestujúceho. Spracovanie potrebných výstupov databázových štatistík poskytovanej služby pre 
DPMK, a.s. a revíziu pri overovaní správnosti. Databázové spracovanie podkladov pre kópie 
a daňové doklady cestujúcim. 

 
4. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :  zakupovanie jedného druhu cestovného lístka 

 
5. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva na poskytnutie služby   

 
6. Lehota trvania zmluvy alebo termín plnenia: skúšobná doba  od 1.1. – 31.12.2009 

 
7. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH) : cca 400 tis. Sk (13 277,57 €) 

 
8. Podmienky financovania :  
 Predmet zákazky bude financovaný z : prevádzkových fin. prostriedkov 

 Platobné podmienky a spôsob fakturácie:   mesačne  
 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 
        

9. Miesto dodania predmetu zákazky - poskytnutia služieb: 
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 
10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných 

prác:  
       -  nie je potrebná.         
  
11. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH) počas trvania zmluvy : 

400 000,- Sk ( 13 277,57 €) 
12. Podmienky účasti uchádzačov:           

          

a) Osobné postavenie uchádzač preukáže  dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní  
v profesijnom zozname   vedenom  profesijnou organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu 
 zákazky – požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky 

b) Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: § 27 odst.1 písm. a)  
vyjadrenie peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené účty,o schopnosti  uchádzača plniť svoje 
finančné záväzky v originálnom vyhotovení  alebo úradne overenou fotokópiou tohto  dokumentu nie staršieho 
ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má 
uchádzač zriadený účet, obsahovalo: 
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              -  akú má klient (uchádzač ) reputáciu, 
-  ako si plní finančné záväzky, za obdobie rokov 2006 a 2007. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých 
bankových inštitúciách, budeme požadovať bankovú  informáciu o každej z nich, a to vo vyššie uvedenom 
rozsahu. Ďalej požadujeme, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových 
 informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných bankových inštitúciách.  

 
- § 27 ods. 1 písm .d) - minimálna výška obratu  ( bez DPH ) za každý rok  2006, 2007,  musí byť  minimálne  
400 tis. Sk, a to formou predloženia účtovnej uzávierky potvrdenej daňovým úradom alebo overenou kópiou.  
Budeme  posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu z položky "Tržby a predaj vlastných výrobkov a 
služieb" výkazu ziskov a strát, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch. 

 

c) Technickú alebo odbornú spôsobilosť preukáže: § 28 odst. 1 písm. a) bod 2 – referencie od dopravcov 
prevádzkujúcich MHD minimálne za dobu 6 mesiacov prevádzky. 

  
  

   
13.  Podmienky poskytnutia súťažných podkladov :   neposkytujeme         
14.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  
      Lehota na predkladanie ponúk : 14.11.2008 do 9.00 h., otváranie 14.11.2008 o 11.00 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  uchádza-
 čovi neotvorená. 

              Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,            
perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov 
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady  uchádzača  podľa bodu 12. bude táto ponuka z verejnej 
súťaže vylúčená.  
 

 
15.  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: „uviesť názov predmetu zákazky“  
 

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk :  
- najnižšia % provízie za poskytované služby  z ceny CL, cena CL bude 0,70 € 
- ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (toto hodnotenie pozostáva z ceny + poskytnutie bonusov 

t.j. zvýhodnenie služieb, poplatkov a pod. ) 
1. Kritériá 
 1. cena                  90 bodov 

                   2. poskytnuté bonusy                                 10 bodov 

                    Celkom:                                                     100 bodov 

                2. Vyhodnotenie:  

      2.1.cena – najnižšiemu % bude pridelených 90 bodov 
2.2. poskytnuté bonusy -  maximálny počet 10 bodov dosiahne ponuka, ktorá bude mať max. 10 

rôznych zvýhodnení – za každé zvýhodnenie 1 bod) 
                       Výsledok bude súčtom dosiahnutých bodov v oboch kritériách. 

3.    Poradie uchádzačov sa určí nasledovne : víťaz bude ten uchádzač, ktorý bude mať najvyšší 
počet bodov za všetky kritéria. 

4.    Pri rovnosti bodov bude víťaz ten, ktorý predložil ponuku skôr. 
 
  

17. Lehota viazanosti ponuky : do 15.12.2008 
 

      18. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený najneskôr do : 25.11.2008. 
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      19. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo alebo pokračovať    

výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 

20. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : meno, priezvisko, funkcia + podpis 

JUDr. Jana Maliarová, hlavný ref. odd. predpredaja a prepravnej kontroly 
 
 


