
Výzva
na predloženie cenovej ponuky

A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.

Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31 701 914
S í d l o
Obec: Košice
PSČ: 043 29 
Ulica: Bardejovská č.6
Kontaktná osoba: Ing. Robert Nagy, Rudolf Barbušin 
Telefón: +421 / 905 419 653, +421 / 905 614 827 
Fax:  +421 / 55 6226 197
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk
E-mail:  nagy@dpmk.sk, barbusin@dpmk.sk 

2. PREDMET  

      Názov predmetu: Predaj 15 kusov električiek typu T3.

3. ROZDELENIE PREDMETU PREDAJA

      Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet predaja, resp. jeho časť.

4. MIESTO A TERMÍN ODBERU PREDMETU PREDAJA

4.1 Miesto alebo miesta odberu predmetu predaja: DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, Košice
4.2 Termín odberu bude upresnený v Kúpnej zmluve.  

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

      Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť vyžaduje od kupujúceho zálohovú platbu   
     vo výške 30 % pred začiatkom odberu električiek, doplatok v deň odberu. Ostatné náležitosti  

      budú dojednané v Kúpnej zmluve.

6. DRUH ZÁKAZKY

     Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

7. DOROZUMIEVANIE MEDZI PREDÁVAJÚCOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI

        Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi organizáciou   
        a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky  
        alebo telefonicky alebo ich kombináciou.

8. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

        V prípade nejasností - potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch       
       môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby  
       uvedenej v bode 1. 
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9. OBHLIADKA PREDMETU PREDAJA 

9.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu predaja, aby si sami overili a získali  
      potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Výdavky spojené 
      s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača.
9.2 Obhliadku predmetu predaja je možné vykonať v mieste sídla predávajúceho po 
      predchádzajúcom dohovore s osobami uvedenými v bode 1.

Časť III.
Príprava ponuky

10. VYHOTOVENIE PONUKY

10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.   
10.2 Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
     tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
     čitateľný.
10.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných  
     podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
     pokiaľ nie je určené inak.

11. JAZYK PONUKY

11.1 Ponuka môže byť predložená v slovenskom resp. českom jazyku.
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
      doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne 
      predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. Predávajúci nevyžaduje 
      úradný preklad dokladov predložených v českom jazyku z dôvodu základnej zrozumiteľnosti. 
   
12. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

12.1 Uchádzačom navrhovaná kúpna cena, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená 
       v slovenských korunách bez DPH. 
12.2 Navrhovaná kúpna cena musí obsahovať cenu buď za celý predmet predaja (t.j. súčet cien za 
     15 ks električiek), resp. cenu za odkupovanú časť predmetu predaja (t.j. súčet cien za 
     odkupovaný počet električiek), pričom z ponuky musí byť zrejmá aj navrhovaná kúpna cena za  
     jednu (1) električku.
12.3 Odvoz električiek si kupujúci zabezpečuje na vlastné náklady. 

Časť IV.
Predkladanie ponuky

13. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

       Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady na základe zverejnenia  
       na internetovej stránke a ktorému sa súťažné podklady poskytli. 

14. PREDLOŽENIE PONUKY

14.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
14.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 15. osobne alebo prostredníctvom 
        poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 16.1

15. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

15.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 
uzatvorená, prípadne zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi 
podľa bodu 15.2.
15.2 Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

15.2.1 adresa uvedená v bode 16.1,
15.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
15.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“,
15.2.4 označenie heslom súťaže „Predaj električiek “.
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16. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

16.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Obec (mesto): Košice    PSČ: 043 29
Ulica: Bardejovská č. 6
Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie - podateľňa  

16.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.05. 2008  do 12.00 hod.
16.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 

16.2, vráti sa uchádzačovi neotvorená. 

Časť V.
Vyhodnotenie ponúk

17. VYHODNOTENIE PONÚK

     Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr 
    do 15 dní doručený výsledok z vyhodnotenia.

18. UZAVRETIE ZMLUVY

     Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr  do 5  
     dní od vyhodnotenia súťaže, najneskôr však do 31. 05. 2008.

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV  

    Uchádzač musí predložiť predávajúcim požadované doklady, ktoré musia byť predložené 
     ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
     ponuky a to:
     - doklad o oprávnení podnikať podnikať s tovarom, ktorý je predmetom predaja. 

                  A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena ponúkaná za odkúpenie 1 ks  
    električky. 

2. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky ponúkaných cien za odkúpenie 1 ks električky,  
    uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za    
    odkúpenie električky najvyššiu cenu.

3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo   
    (elektronickú aukciu).

B.2  OPIS PREDMETU PREDAJA

    Električky ponúkané na predaj boli z prevádzky odstavené rovno z linky, t.j. v pojazdnom 
a prevádzkyschopnom stave. Tieto vozidlá však jazdili prevažne ako zadné vozy súpravy, preto ak 
majú opäť slúžiť k preprave cestujúcich ako sólo vozidlá, je ich nutné dozbrojiť (kabína vodiča, 
reflektory, stieracie súpravy a pod.).  Z tohto titulu je nutné vykonať kupujúcim obhliadku, aby bolo 
zrejmé v akom stave sa jednotlivé vozidlá nachádzajú. Ďalšie technické údaje, ako sú rok výroby, 
ubehnuté kilometre, posledná vykonaná prehliadka a pod. sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej 
strane.
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