
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky  

„ TECHNICKÉ  PLYNY „ 

 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, 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 „Technické plyny“ 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

 Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu :   ÚOMaE -oddelenie Nákupu 

  IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 

  
2. Predmet zákazky:   Kúpa. Výsledkom výberového konania bude Kúpna zmluva na obdobie  
                                    2 rokov. 

 
3. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ požaduje dodávky technických plynov v nižšie uvedenom 

sortimente a informatívnej spotrebe za 1 rok. 
 

 

Názov plynu spotreba za 1 rok v ks 

Kyslík plynný technický   15 Mpa   6,43 m3 58  

Acetylén   6 kg 33  

Oxid uhličitý techn. CO2     20 kg 17  

Zvárací argón   20 Mpa  10,72 m3 2  

Ferromix  C 18  20 Mpa   11,88 m3 5  

Počet  oceľových fliaš  v nájme 44  

 

 Konkrétne požadované množstvá budú predmetom dielčích objednávok. 
 
4. Lehota plnenia:  Do 3 dní odo dňa obdržania objednávky.  
 
5. Miesto plnenia:    sklad nákupu – Bardejovská č. 6,  Košice     
 

6. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky 
- cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH pre celé zmluvné obdobie 
- DPH podľa platnej legislatívy   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   

- originál dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky alebo jeho overenú kópiu nie staršie 
ako 3 mesiace resp. overený živnostenský list nie starší ako 3 mesiace. 

 
8.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  najnižšia výsledná cena v  € bez DPH 

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou výslednou cenou, s ktorým 
uzavrie zmluvu. 
Ceny predložte formou tabuľky nasledovne : 

 



Názov plynu cena za : jednotková cena bez DPH 

Kyslík plynný technický   15 Mpa   6,43 m3 za 1 kus   

Acetylén   6 kg za 1 kus   

Oxid uhličitý techn. CO2     20 kg za 1 kus   

Zvárací argón   20 Mpa  10,72 m3 za 1 kus   

Ferromix  C 18  20 Mpa   11,88 m3 za 1 kus   

Denný nájom oceľovej fľaše za 1 ks / za 1 deň   

Výsledná cena spolu bez DPH   

 
Upozornenie :  Všetky položky musia byť ocenené, inak bude uchádzač vylúčený z výberového konania. 
 

9. Kontaktná osoba obstarávateľa : Ing. Silvia Klempayová, vedúca oddelenia Nákupu, email 

:klempayova@dpmk.sk, tel.: 0905629269 

 

10. Ponuku predložte v lehote do :  30.11.2009 do 9.00 hod.  poštou v uzavretej obálke na adresu : 
 Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice alebo osobne– budova „A“, 
 prízemie – podateľňa s označením cenová ponuka – neotvárať a heslom  „Technické plyny“ 
 

11.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo – 
elektronickú aukciu. 

 

 
Formulár DPMK  379/1-07/08 

 

mailto:klempayova@dpmk.sk

