
                                                                 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 / 6407102 
Fax: 055 / 6226460
Elektronická pošta:orosova@dpmk.sk
Internetová adresa: www.dpmk.sk
Výsledok  cenovej ponuky: Zmluva na  poskytnutie služby      

2. Názov predmetu zákazky: Rehabilitačný pobyt pre zamestnancov DPMK, a.s. 
3. Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie rehabilitačného pobytu v 4. turnusoch;  pre cca 35 zamestnancov v jednom 

turnuse  
ubytovanie: I. kategória - dvojposteľové izby s minimálnym vybavením kúpeľňa, WC, telefón, rádioprijímač, televízor
6 plných rehabilitačných dní (6 nocí), nástupný deň je nedeľa (obedom) a ukončenie v nasledujúcu sobotu raňajkami, 
 1. turnus nástup pondelok (obedom) a ukončenie nedeľu (raňajkami) 
2. turnus nástup nedeľa (obedom) a ukončenie sobota (raňajkami)
3. turnus nástup pondelok  (obedom) a ukončenie nedeľu (raňajkami)
4. turnus nástup nedeľu (obedom) a ukončenie sobotu (raňajkami)
strava:  plná penzia (raňajky, obed, večera)
liečebné procedúry : 

a) vstupná lekárska prehliadka
b) 15 liečebných procedúr počas pobytu (2,5 procedúry denne v priemere) zameraných na pohybové 

ústrojenstvo
c) 1 hodinu denne vyhradený  bazén
d) minimálny rozsah rehabilitačných procedúr – klasická masáž čiastočná, klasická masáž celková, reflexná 

masáž, podvodná masáž, perličkový kúpeľ, masážny vírivý bazén, liečebná telesná výchova, diadynamik, 
ultrazvuk, elektroliečba, magnetoterapia, plynové injekcie, parafín, inhalácie

doprava bude zabezpečená na vlastné náklady
možnosť kultúrneho a športového vyžitia 
4. Termín plnenia:  august - september 2008
5. 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. Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu uvedenú 
v bode 1. v termíne do 5.5.2008 do 11.00 hod.. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní 
v profesnom zozname vedenou profesijnou organizáciou, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom 
obstarávanej zákazky – požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
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7.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: .................................... do ....................hod.
8.  Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice poštou, alebo osobne  do 

podateľne.  
9. Pokyny na predloženie cenovej ponuky; obálka musí byť:

a) riadne označená nápisom: „Cenová ponuka - neotvárať“ označenie heslo: „Rehabilitačný pobyt „
b) riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) a následne prelepená páskou. 

Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. 
10. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných podmienok bude 

cena. 

11. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený najneskôr :  23.5.2008

12. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : JUDr. Alena Vojtechovská, Iveta Orosová
13. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo vyhlási ďalšie kolo.

__________________________________________________________________________________________
Výzva na predloženie -  cenovej ponuky DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice


