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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 :  Suchá Magdaléna 

      Telefón:055/6407491 

      Fax: 055/6226400 

      Elektronická pošta : verejneobstaravanie@dpmk.sk    

      Internetová adresa: www.dpmk.sk 

 

2. Druh zákazky :  

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej 

zmluvy.  

 

3. Názov predmetu zákazky :  

 „Náhradné diely na autobusy značky SOLARIS“ 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky : nie 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:  Platnosť kúpnej zmluvy je stanovená na 

obdobie jedného roka od obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. Termín plnenia bude 

predmetom čiastkových objednávok podľa požiadaviek kupujúceho. 

 

6.   Opis predmetu zákazky  : obstarávateľ požaduje dodávku originálnych náhradných dielov 

a príslušenstva, alebo kvalitatívne rovnocenných  náhradných dielov s originálom v plnom rozsahu 

platných katalógov, ktoré musia  spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané 

výrobcom v súlade s platnými normami na autobusy značky SOLARIS. Bližšia špecifikácia 

predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.  

  

7.   Zdroj finančných prostriedkov :  

 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov z 

rozpočtu mesta. Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Súčasťou 

faktúry musí byť dodací list potvrdený obstarávateľom.  

 

8.   Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

 DPMK, a.s. sklad oddelenia nákupu, Hornádska č.10, Košice 

 

9. Podmienky účasti :  

  a) o s o b n é   p o s t a v e n i e  :   

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady : 

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
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spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin 

založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny - výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace 

b)  nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace 

c)  nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – potvrdenie 

príslušného súdu 

d)   nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdenie 

Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace 

e)  nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdenie 

miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace 

f)  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

  

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 

doklady požadované v bodoch a), b), c), d) a e),  nahradiť predložením platného potvrdenia alebo 

úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

V prípade ak uchádzač predloží potvrdenie úradu, je potrebné predložiť spolu s potvrdením úradu  

aj doklad podľa písm. f).  

 

b) finančné a ekonomické postavenie uchádzača :  

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady :   

a)   vyjadrenie peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené účty, o schopnosti uchádzača 

plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne     overenou 

fotokópiou tohto  dokumentu nie staršou ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. 

Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má uchádzač zriadený   účet, 

obsahovalo: 

  -  akú má klient (uchádzač ) reputáciu, 

  - ako si plní finančné záväzky za obdobie roka 2009. V prípade, ak má uchádzač účty vo 

viacerých bankových inštitúciách, budeme požadovať bankovú informáciu od každej 

z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. Ďalej požadujeme, aby uchádzač písomným 

čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových informácií predložených v ponuke nemá 

už vedené ďalšie účty v iných bankových inštitúciách.  

 

b)  predloženie  účtovnej uzávierky  za rok 2009 -  Výkaz ziskov a strát a Súvahu, potvrdenú 

daňovým úradom, a to  originál alebo overenú kópiu.  

 

c)  technická alebo odborná spôsobilosť  : 

  Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady :  

a) referenciu  od jedného  odberateľa za rok  2009  na obchodnú spoluprácu a kvalitu 

dodávaných náhradných dielov, ktoré sú predmetom zákazky.   

   Referencia musí obsahovať kontaktné údaje ( názov odberateľa, kontaktná osoba, tel. číslo, 

prípadne e-mail) a musí byť podpísaná štatutárnym orgánom odberateľa. 

b) čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s vytvorením konsignačného skladu náhradných 

dielov  u obstarávateľa v objeme cca 33 193,92 € (1 mil. Sk) - (sortiment vyšpecifikuje 

obstarávateľ) ak ho bude obstarávateľ požadovať.  

c)  čestné prehlásenie o pôvode  tovaru, ktorý je predmetom zákazky.  
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d)  Ďalšie podmienky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch 

 

10.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 

  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

 

11.  Podmienky predloženia súťažnej ponuky:  

 a)  Podmienkou predloženia ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní obstarávateľom na 

predloženie ponuky je zaregistrovanie sa záujemcu u obstarávateľa na referáte verejného 

obstarávania (žiadosť musí obsahovať meno žiadateľa, sídlo žiadateľa, IČO, DRČO, e-mail a meno 

 zodpovednej osoby) v termíne do 04. 06. 2010 do 12.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 

- E-mailom 

- Faxom 

 b) Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. 

   c) Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 

 uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 

 ponuky obstarávateľovi. 

d) Pri osobnom doručení ponúk obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 

s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

12. Označenie obalov ponuky :  

a) Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje : 

 - obchodné meno a adresa obstarávateľa 

 - obchodné meno a adresa uchádzača (adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 - označenie „výberové konanie – neotvárať“ 

 - označenie heslom súťaže : „ND SOLARIS“ 

 

 

13. Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

a)  - poštou : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť   

 Bardejovská č.6 

 043 29 Košice     

    - osobne :  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť   

 Bardejovská č.6 

 043 29 Košice     

  Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie, podateľňa   

 

         b) Lehota na predkladanie ponúk :  17. 06. 2010 do  09.00 hod.  

c) Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude vrátená  

   uchádzačovi neotvorená. 

 

14.  Otváranie obálok s ponukami :   

a) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese :  

    Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29  Košice –  

   budova „A“, 1. posch. – zasadačka 

 b) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa :  17. 06.2010 o 10. 00 hod.       

15.  Platnosť ponuky :   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15. 07. 2010      
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16.   Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností výberové konanie zrušiť. 

17.  V prípade nepredvídateľných okolnosti, kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným 

uchádzačom, si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah  s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako druhý v poradí.  

18.  Obstarávateľ požaduje zábezpeku.  Zábezpeka je stanovená vo výške 17 000,- €.    Spôsob zloženia 

zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.  

 

19.  S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk.   

 

 
 


