Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov na predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
31 701 914
IČ DPH:
SK 2020488206
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN:
SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT:
UNCRSKBX
Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky,:
Meno a priezvisko: Ing. Roman Danko,Ing. Ondrej Turis, Ing.Martina Uveges
+421 915 977 102, +421 905 640 060, +421 917 465 141
E-mail: roman.danko@dpmk.sk,ondrej.turis@dpmk.sk, martina.uveges@dpmk.sk,
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :
Ing. Katarína Bernátová ,  +421 905 516 742, katarina.bernatova@dpmk.sk
2. Predmet zákazky
3.
2.1. Názov zákazky: „Modernizácia dispečingu DPMK stavebná úprava miestnosti
ústredne“
2.2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Kód CPV:
2.3. Typ zmluvy:

45213150-9
zmluva o dielo

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: DPMK,a.s.,Bardejovská 6, Košice
administratívna budova „A“
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 15.12.2017
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: fyzická realizácia a protokolárne odovzdanie diela
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky v rámci modernizácie dispečingu sú stavebné úpravy miestnosti
serverovne, v ktorej je umiestnená komunikačná technológia spoločnosti DPMK, a.s..
1. Búracie práce budú pozostávať z vybúrania existujúcej okennej výplne spolu s rámom okna
a dvernej výplne vrátane zárubne. Zároveň je potrebné sekať existujúci keramický obklad stien
a odstrániť existujúcu povlakovú podlahu.
2. Stavebné práce : Vybúrané okno bude nahradené novým plastovým otváravo-sklopným oknom
rovnakého rozmeru s izolačným trojsklom vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu. V mieste

pôvodných dverí bude osadená nová oceľová bezpečnostná zárubňa so zvýšenou požiarnou
odolnosťou. Pôvodné dvere budú nahradené novými bezpečnostnými dverami hliníkovej konštrukcie
so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Na stenách do výšky pôvodného obkladu a na osteniach okna
a dverí je potrebné vyrovnať povrch tak, aby bolo možné celoplošne naniesť novú štukovú stierku na
celé steny a strop. Následne budú steny a strop opatrené antistatickou maľbou vhodnou na použitie
v miestnostiach serverovni. Podlaha bude opatrená antistatickou podlahovou stierkou s uzemnením.
Pod stropom je navrhovaná klimatizačná jednotka na zabezpečenie potrebnej vlhkosti a teploty.
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s technickým opisom
„Rozpočet stavby„ - prílohač.1 a „Rekapitulácia rozpočtu“ - príloha č.2, ktoré sú súčasťou výzvy.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 20.10.2017 o 09,00 hod. - miesto stretnutia -vrátnica
DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice.
5. Variantné riešenie:
5.1. Neumožňuje sa.
5.2. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, toto nebude zaradené do
sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

vyhodnotenia a bude

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 272,05 Eur bez DPH.
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2. Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.
7.3. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 26.10.2017 do 10:00 hod, pričom
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky
na poštovú prepravu.
7.4. Cenové ponuky uchádzačov v uzatvorenej obálke s označením “Modernizácia dispečingu
DPMK stavebná úprava miestnosti ústredne“- NEOTVÁRAŤ“, musia byť doručené poštou
alebo osobne na adresu:. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6,
043 29 Košice . Na obálku je potrebné uviesť obchodné meno a adresu sídla alebo miesta
podnikania uchádzača.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti do 31.12.2017.
9. Obchodné a platobné podmienky
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zo zdrojov Európskej únie.
9.2 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na uskutočnenie predmetu
zákazky.
9.3.Termín realizácie predmetu zákazky je maximálne do 31.12.2017
9.4.
Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych,
prevádzkových a
bezpečnostných predpisov. Dodávateľ zabezpečí vedenie stavebného denníka.

9.5.
Nakladanie s odpadmi bude dodávateľ povinný realizovať v zmysle príslušných
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v
povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody
postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto súvislosti,
bude hradiť dodávateľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane dodávateľa, túto znáša a uhradí
v určenej lehote dodávateľ.
9.6.
Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
9.7.
Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Súčasťou faktúry bude zápis z odovzdania a prevzatia stavby. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade, ak
faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti
vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví
novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
9.8.
Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Dodávateľ je povinný
začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia
vád sa dohodne písomnou formou.
9.9.
Ak pôjde o závadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie závad do 24 hodín od ich
oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, faxovou správou alebo
prostredníctvom e-mailu. Zmluva o dielo a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a
ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť DPMK,a.s. zverejniť zmluvu
o dielo ako aj faktúru vyplývajúcu z realizácie predmetu zákazky vrátane príloh v plnom rozsahu.
9.10.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
podľa tejto výzvy.
9.11.
V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky.
9.12.Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie
je platiteľom DPH.
9.13. Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia
zmluvnej ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah potrebných prác, nevyhnutných na úplné
vykonanie predmetu zákazky. V prípade, že nastane nesúlad medzi jednotlivými časťami

predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude tento nesúlad považovať za vadu predmetu
zákazky.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (originál resp.
notársky overenú kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra)nie staršia ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponuky.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 26.10.2017 o 13.,00 hod.
12. Obsah cenovej ponuky
12.1. Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
12.2. Originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra, resp.
výpisu
zo živnostenského registra, ktorým preukazuje oprávnenie vykonávať predmet tejto zákazky
(bod 10.1.).
12.3. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v
tejto výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou).
12.4. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
12.6. Návrh zmluvy o dielo. Súčasťou návrhu zmluvy o dielo budú ocenené prílohy č. 1 a č.2
(bod 4.2 tejto výzvy)
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.2. Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
13.3. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 12
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku.
13.4. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
13.5. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo.
13.6. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.

13.8. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
13.9. Podmienkou realizácie a platnosti zmluvy je poskytnutie financií z fondov Európskej
únie. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že v prípade, ak objednávateľ nezíska na túto aktivitu
nenávratný finančný príspevok, zmluva stráca okamžite platnosť bez možnosti akýchkoľvek
finančných sankcií a plnení zo strany uchádzača. O pridelení (nepridelení) nenávratného
finančného príspevku bude objednávateľ úspešného uchádzača informovať bezprostredne po
rozhodnutí Riadiaceho orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu. Do doby
rozhodnutia nie je ani možné začať plnenie zo strany uchádzača.

V Košiciach, dňa 13.10.2017

