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  Výzva 
 na predloženie cenovej ponuky 

 

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 
  

     

1. Identifikácia obstarávateľa : 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

IČO :  31 701 914 

Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

Kontaktná osoba :  Ing. Danko Roman 

Telefón:055/6407401, 915977102 

Elektronická pošta : danko@dpmk.sk  

Internetová adresa: www.dpmk.sk 

 

2. Predmet zákazky :  

Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

 

3. Trvanie zmluvy :  

Termín ukončenia dodávky je max. do 45 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

 

4. Názov predmetu zákazky :  

    „ Dodávka a montáž elektronických informačných tabúľ“ 

 

5.  Opis predmetu zákazky  :  

          Názov: svetelná informačné tabula jednostranná 

         Počet : 2 ks  

         Minimálna veľkosť svietivej plochy 3 m2 / 1 tabuľa  

         Počet riadkov : do 10 podľa fontu  

        On- line kontrolný a menežovateľný systém  

        Rozhranie : Ethernet  

        Komunikácia : GPRS modem 

    Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu 

 

    6. Zdroj finančných prostriedkov :  

     Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr. Lehota splatnosti 

faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. 

 

7.  Záruka na dodaný tovar  : 24 mesiacov 

 

8.  Miesto plnenia :  

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – dispečerské stanovisko na Staničnom námestí v 

Košiciach 

  

9. Podmienky účasti :   

- uchádzač  v ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom 

zozname  vedenom profesijnou organizáciou, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom 

obstarávanej zákazky  – požaduje sa overená kópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu 
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predkladania ponuky  

- predloženie návrhu kúpnej zmluvy 

 

10. Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 
      Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.  
 
11. Podmienky predloženia súťažnej ponuky :  

Podmienkou predloženia súťažnej ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní obstarávateľom 
na predloženie ponuky je zaregistrovanie sa záujemcu u obstarávateľa na e-mailovej adrese 
uvedenej v bode 1, žiadosť musí obsahovať : meno žiadateľa, sídlo žiadateľa, e-mail a meno 
zodpovednej osoby za e -aukciu ) v termíne do  5.12.2008 14.00 hod.  
 

 
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky :  

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť riadne uzatvorený, podpísaný  
zodpovednou osobou uchádzača (prípadne opatrený pečiatkou) a prelepený lepiacou páskou. 

 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
 - adresu obstarávateľa, uvedenú vo výzve 
 - adresu uchádzača 
 - označenie „cenová ponuka - neotvárať“ 
            - označenie heslom: „Informačné tabule“  
 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk :  
Lehota na predkladanie ponúk : 12.12.2008  do 14.00 hod. 

Miesto predkladania ponúk : Dopravný podnik mesta Košice, a.., Bardejovská 6, 043 29 Košice, 
budova „A“, prízemie – podateľňa. 
 
 
14.  Použije sa elektronická aukcia :  Obstarávateľ bude po úvodnom vyhodnotení ponúk v prípade 
účasti najmenej dvoch uchádzačov realizovať elektronickú aukciu a všetkým uchádzačom, ktorých 
ponuky boli v 1. kole vyhodnocované bude zo systému, v ktorom sa elektronická aukcia realizuje, 
zaslaná výzva k účasti, kde budú uvedené pravidlá a priebeh elektronickej aukcie. Elektronická 
aukcia  bude pozostávať z niekoľkých kôl. Každá položka – každý náhradný diel v každom kole sa 
bude vyhodnocovať samostatne. 

Účelom elektronickej aukcie bude úprava cien smerom nadol.  
Podrobnejšie informácie ohľadom el. aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
15.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo v prípade, že nastanú 

nepredvídateľné okolnosti kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešných uchádzačom 
si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah  s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí.  

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 30. 04. 2008  

 

17. Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu : Ing. Roman Danko 
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