
                 

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

2. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva (objednávka) na poskytnutie práce. 
      

3. Názov predmetu obstarávania: Antikorózna ochrana trakčných stožiarov.

4. Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom zákazky je obnova antikoróznej ochrany trakčných stožiarov. Minimálne 
požiadavky na technologický postup sú nasledovné: odstránenie voľných častíc, nesúdržných 
starých náterov, hrubej hrdze a ošetrenie týchto miest. Odmastenie, vysušenie, nátery podľa 
predpisu výrobcu. Výber druhu náterových hmôt je podmienený čo najdlhšou garantovanou 
životnosťou antikoróznej ochrany. 
Špecifikácia náterového systému: dvojvrstvový náterový systém s farebnou úpravou vrchnej 
vrstvy RAL 1018.
- základný náter: epoxidový antikorózny,
- vrchný náter: lesklý syntetický email. 

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: DPMK, a.s., trakčné stožiare električkovej 
a trolejbusovej trakcie. Predpokladaný počet stožiarov: min. 100 ks.

6. Termín plnenia: júl – september 2008
           

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 07.07.2008 do 12.00 hod..

8.  Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doručiť: DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice a to   
             poštou, alebo osobne  do podateľne.

      9.    Pokyny na predloženie cenovej ponuky: 
             Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí:

a) obsahovať adresu alebo obchodné meno uchádzača, 
b) byť označená heslom: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!  TRAKČNÉ STOŽIARE“
c) byť riadne uzatvorená (podpísaná zodpovednou osobou, alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená páskou. 
             Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 

hodnotenia.

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a ich splnenie preukázať 
predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií nie starších ako 3 
mesiace ku dňu predkladania ponuky:
- overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie staršiu ako 3 mesiace
ku dňu predkladania ponuky,
- prehlásenie, že osoby vykonávajúce predmet zákazky sú poučené o bezpečnostných 
predpisoch o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami laikmi,

____________________________________________________________________________________________________

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



-  prehlásenie, že osoby vykonávajúce predmet zákazky sú poučené o bezpečnostných 
predpisoch pre prácu vo výškach,
- prehlásenie, že disponuje patričným technickým vybavením, a to aj pre prácu vo výškach,
- návrh zmluvy s súlade s predkladanou cenovou ponukou.

11. Kritériom na hodnotenie ponúk pri dodržaní stanovených obchodných a zmluvných podmienok 
bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka::
-  najnižšia cena za vykonanie obnovy antikoróznej ochrany 1m2 stožiara bez DPH, vrátane 
prepravných nákladov (85 bodov), 
- garantovaná životnosť náteru, počas ktorej sa dodávateľ zaväzuje bezplatne odstrániť 
vzniklé vady predmetu obstarávania (15 bodov). 

12. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený hneď po vyhodnotení doručených ponúk.

13. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť a odmietnuť všetky ponuky, alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania.

14. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu : 
      Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií, kontakt: 0905 640 060,

Ing. Július Reštei, vedúci strediska Údržba pevných trakčných zariadení, kontakt: 0905 641 913.
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