
Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskum u trhu na obstaranie zákazky   
 
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spolo čnos ť, Bardejovská č.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 
 

„Server“  
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky formou elektron ickej aukcie 
 

1. Identifikácia obstarávate ľa: 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

Sídlo: Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

Úsek zabezpečujúci prieskum trhu: Úsek Generálneho riaditeľa – oddelenie informatiky 

a kancelárskej techniky 

IČO: 31 701 914 

IČ DPH: SK 2020488206  

 
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky: Ing. Vladimír Vasil tel: 0907 
588794, Ing. František Timko tel:   0905 786754, e-mail: timko@dpmk.sk 
 

2. Predmet zákazky:  Server, licencie podľa špecifikácie 
 
3. Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie servera podľa kritérií obstarávateľa doplneného o 1 

CPU a 2 disky na riad 5, licencie podľa nasledujúcich požiadaviek: 
 

• HP ProLiant ML350 G6 E5520 (2,26G/8M/DDR3-1066) 12GB SAP410i/512MB BBWC 
3x146GB/10k HotPlug SAS 

� 1x CPU XEON pre HP E5520 ML350 G6 Kit 
� 2x HP 146GB 10K SAS 2.5 DP Hot Plug Hard Drive 

• 1x MS Windows Server 2008 R2 SE Reseller Option Kit, 5CAL urceny priamo pre HP 
ProLiant 

• SQL Server Standard 2008 SNGL OLP NL Promo ( 228-09120 ) 
• 12x SQL CAL 2008 SNGL OLP NL User CAL ( 359-05037 ) 
• 1x APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 
 

4. Výsledok cenovej ponuky : Objednávka na dodanie predmetu zákazky 
 
5. Lehota dodania:  Do 14 dní od obdržania objednávky 

 
6. Miesto dodania:  Dopravný podnik mesta Košice, a.s. – Bardejovská č.6, Košice 

 
7. Podmienky financovania: predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na 

základe faktúr bez zálohovej platby. Platobné podmienky a spôsob fakturácie: Fakturácia sa 
uskutoční až po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť objednávka vystavená 
obstarávateľom a dodací list potvrdený obstarávateľom. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa 
vystavenia daňového dokladu. Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným prevodom 

             finančných prostriedkov na účet dodávateľa. 
 

8. Cena:  Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
vrátane dopravy na miesto plnenia 

 
9. Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní:  Úspešný uchádzač predloží do 3 pracovných 

dní po elektronickej aukcii kópiu dokladu o oprávnení podnikať  
 



10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia celková cena za všetkých 5 položiek v EUR 
bez DPH, ako celkový výsledok elektronickej aukcie. Všetky zadané položky musia byť 
ocenené, uchádzač zadáva ceny za mernú jednotku.  

 
11. Uchádzač, ktorý má záujem zú častni ť sa elektronickej aukcie požiada o zaradenie        

e-mailom na timko@dpmk.sk  do 23.3.2010 do 10:00 s uvedením nasledovných údaj ov: - 
identifikácia uchádza ča (názov, sídlo, I ČO, IČ DPH) 
- kontaktnú osobu (meno, funkciu, e-mail, tel. číslo)  
 

12. Obstarávate ľ si vyhradzuje právo výberové konanie zruši ť alebo vyhlási ť ďalšie kolo  
 

13. Meno osoby obstarávate ľa  zodpovednej za výzvu: Ing. František Timko  
 
 
 


