
Formulár DPMK 379/1-07/08 

 
                       Príloha č.1 k OS č. k OS -37-Q   

                                                        Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu.  

 
 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 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: 
 

„Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby“ 
 

výzvu 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 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk, beres@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, pre stavbu: 

Dopravný podnik - KOŠICE, AUTOBUSOVÝ ZÁVOD ul. Hornádska č.10.  
 
3. Opis predmetu zákazky:  

3.1- Zamerať jednotlivé objekty stavby v rozsahu pre vyhotovenie dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby.  
3.2- Vyhotoviť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby  a prípadné jej schválenie v 
objektovej skladbe: 
Objektová  skladba: 
SO-01-Dielne – Údržba (ŤU + ĽU) + Diagnostika + Sklady 
SO-02-Garáže + Dielne + Smena + AB 
SO-03-Vrátnica + Dielne pre osobné vozidlá + admin. 
SO-04-Čerpacia stanica PHM 
SO-05-Plynová kotolňa 
SO-06- Výpravňa 
SO-07-Nádzemná nádrž BENCALOR 
SO-08-Umývací mostík 
SO-09-Nádrž č.1 k ČOV  
SO-10-Nádrž č.2 k ČOV 
SO-11-Studňa vŕtaná 
SO-12-Komín 
SO-13-Plynoreguláčna stanica 
 
Zistiť priebeh inžinierskych sietí v nasledujúcej objektovej skladbe a vyhotoviť zastavovací 
plán s polohopisom týchto sietí. 
 
Objektová  skladba - Inžinierskych sietí: 
SO-20-Vonkajšie kábelové rozvody NN 
SO-21-Rozvod pitnej vody 
SO-22-Rozvod úžitkovej vody 
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SO-23-Kanalizácia 
SO-24-Rozvod plynu 
SO-25-Vonkajší teplovod 
SO-26-Vonkajšie osvetlenie areálu 
SO-27-Vonkajšie telefónne rozvody 
SO-28-Vonkajšie optické rozvody - internet a intranet 
SO-29-Komunikačné dispečerské anténne rozvody a kamerový systém 
 

Zamerať objekty v rozsahu podľa Sadzobníka projektových prác, za plnej prevádzky. 
Vydodať dokumentáciu požadujeme  v piatich vyhotoveniach, v papierovej forme a v 
troch vyhotoveniach v digitálnej forme na CD nosičoch. Dokumentáciu spracovať buď 
programom MicroStation s príponou súborov (.dwg) alebo programom AutoCAD s príponou 
súborov (.dgn). Dokumentácia musí obsahovať všetky pôdorysy na všetkých úrovniach 
(podlažiach), pohľady, potrebné rezy a situačný náčrt objektu charakterizujúci jeho polohu v 
mieste. Objekty SO-01, SO-02, SO-03 a zastavovací plán s SO-20-rozvody NN, spracovať v 
rozsahu takom, aby slúžili ako podklad pre návrh vzduchotechniky (zdokumentovať aj 
strechu - strop), pri rekonštrukcií hál pre opravy autobusov s pohonom CNG a taktiež ako 
podklad pre návrh rekonštrukcie elektroinštalácie v  týchto objektoch a tiež ako podklad 
pre riešenie signalizácie úniku CNG plynu a podklad pre spracovanie projektu požiarnej 
ochrany stavby.  

 
4. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na zameranie, vypracovanie a vydodanie 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 
 

5. Lehota plnenia: Pre urýchlenie požadujeme vydodanie dokumentácie a jej následnú 
fakturáciu po etapách: 

v I. etape vydodať objekty: (čím skôr)  
SO-01-Dielne – Údržba (ŤU + ĽU) + Diagnostika + Sklady 
SO-02-Garáže + Dielne + Smena + AB 
SO-03-Vrátnica + Dielne pre osobné vozidlá + admin. 
          - Zastavovací plán s polohopisom inžinierskych sietí 

   v II. etape vydodať ostatné objekty SO-04 – SO29, najneskôr do 31.7.2009. 
  

6. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
 

7. Miesto plnenia: DPMK, a.s., Bardejovská ul. Č. 6, Košice.  
 
8. Obhliadka miesta predmetu zákazky: Ponuku vypracovať na základe podkladov 

poskytnutých objednávateľom a osobného overenia rozsahu jestvujúcich objektov (obhliadky). 
Prevzatie podkladov a obhliadku stavby je možné uskutočniť po predchádzajúcom 
telefonickom dohovore s osobami uvedenými v bode 16 tejto výzvy. Výdavky spojené s 
obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 

  
9. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač nie je platiteľom 
DPH uvedie cenu výslednú - konečnú.  

 
10. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR,  
- fotokópiu dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedeným profesijnou organizáciou,  
- návrh zmluvy o dielo s súlade s predloženou ponukou. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 
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11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 09.04.2009 (štvrtok) 

do 12.00 hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., 
Bardejovská č. 6, 043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, 
prízemie).  

 
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Spracovanie dokumentácie SVS“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať Zmluvu o dielo, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
14. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, vyhlásiť ďalšie kolo, alebo 

pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
16. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. tech. plánovania, revízií a investícií, kontakt: 0905 640 060, 
Ing. František Béreš, referent investícií, kontakt: 0905 789 881. 

 

 


