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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 

na každú časť jednotlivo.  

 

3. Názov predmetu zákazky :  

 „Pneumatiky a príslušenstvo“ 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky : áno 

           01 Nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

 dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie 

    02 Nové pneumatiky – rozmer 295/80 R 22,5  

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy 

 dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie 

         03 Nové pneumatiky – rozmer 315/60 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené nápravy 

    04 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 275/70 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy 

 dezén záberový s označením M+S na oboch stranách pneumatiky pre hnacie nápravy,  

     pre celoročné použitie 

    05 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 295/80 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

 dezén záberový s označením M+S na oboch stranách pneu, pre hnacie nápravy, pre celoročné 

použitie 

    06 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 315/60 R 22,5 

 dezén vodiaci pre predné riadené nápravy  

         07 Príslušenstvo k pneumatikám  

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:  Dva roky od uzatvorenia kúpnej zmluvy 

s možnosťou jej predĺženia. Dodávky budú realizované priebežne na základe písomných 

objednávok.  

mailto:verejneobstaravanie@dpmk.sk
http://www.dpmk.sk/
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6.   Opis predmetu zákazky  :  

Nákup nových pneumatík, protektorovaných pneumatík na vlastných kostrách, protektorovaných 

pneumatík na dodaných kostrách  a  ostatného  príslušenstva týkajúceho sa pneumatík, kolies, montáže a 

demontáže pneumatík v predpokladanom objeme odberu pneu na 1 rok: 

-275/70 R 22,5 - nové - cca 500 ks 

                         - prot. - cca 200 ks 

predpokladaný pomer – vodiaci / záberový dezén 1/3 

-295/80 R 22,5 - nové - cca 150 ks 

                         - prot. - cca    50 ks 

predpokladaný pomer - vodiaci / záberový dezén 1/3 

-315/60 R 22,5 - nové - cca 20 ks - len vodiaci dezén 

                         - prot. - cca 10 ks - len vodiaci dezén 

 

     Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty nakupovaných nových pneumatík a protektorov na 

vlastnej či dodanej kostre podľa skutočných prevádzkových potrieb.  

 

Kvalitatívne a technické podmienky predmetu dodávky: 

Pneumatiky budú používané na predných, stredných i zadných nápravách u vozidiel s mechanickými 

i automatickými prevodovkami, hydraulickými i elektrickými retardérmi, vybavenými ABS, EBS a ASR 

i bez týchto systémov u  autobusov a trolejbusov bežne prevádzkovaných v mestskej hromadnej doprave. 

 

Požiadavky na pneumatiky a príslušenstvo: 

 

Časť  01 -  nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5   

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie  so 

zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť  opis typu dezénu, prípadne fotografiu 

-požadované dezény :  

1.1.  dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

1.2. - dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie 

 

Časť  02 -  nové pneumatiky - rozmer 295/80 R 22,5 

-  prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie so 

zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť  opis typu dezénu, prípadne fotografiu  

-požadované dezény :  

2.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

2.2. - dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie 

 

Časť  03 -  nové pneumatiky - rozmer 315/60 R 22,5 

-  prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 12 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie so 

zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť  opis typu dezénu, prípadne fotografiu  

-požadované dezény :  

3.1. - len dezén vodiaci pre predné riadené nápravy 

 

Časť  04 -  protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 275/70 R 22,5  

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, technológia protektorovania – studený protektor - u 

protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v 

EU, kostry môžu byť max. od dvoch výrobcov – uviesť výrobcov, musia byť označené symbolom E pre 

homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť 

spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky 

ponúkaného dezénu,  

- požadované dezény : 

4.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  
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4.2. - dezén záberový s označením. M+S na oboch stranách pneumatík, pre hnacie nápravy, pre celoročné 

použitie 

 

Časť  05 -  protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 295/80 R 22,5,  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, technológia protektorovania – studený protektor - u 

protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v 

EU, kostry môžu byť max. od dvoch výrobcov – uviesť výrobcov, musia byť označené symbolom E pre 

homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť 

spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky 

ponúkaného dezénu, 

- požadované dezény :  

5.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy  

5.2. - dezén záberový s označením. M+S na oboch stranách pneumatík, pre hnacie nápravy, pre celoročné 

použitie 

 

Časť  06 -  protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 315/60 R 22,5  
- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 12 mm, technológia protektorovania – studený protektor - 

musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v EU, kostry môžu byť len od 

jedného výrobcu – uviesť výrobcu, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby 

obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť spôsob a popis diagnostiky 

kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu,  

- požadované dezény :  

6.1- len dezén vodiaci pre predné riadené nápravy  

 

Časť  07 -  príslušenstvo k pneumatikám 

-disky pre bezdušové pneumatiky  vo verzii s úkosom i bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 

7,5 x 22,5  

-disky pre bezdušové pneumatiky vo verzii s úkosom i bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 

8,25 x 22,5  

-disky pre bezdušové pneumatiky rozmeru 315/60 R 22,5 pre predné nápravy, vo verzii s úkosom v 

otvore pre diskovú skrutku rozmeru 9,0 x 22,5  

-montážna pasta  

-ventil bezdušového disku 

-ventil – ihla 

-krytka ventilu 

-predlžovacie hadičky ventilu dĺžky cca 20cm v pancierovom vyhotovení 

-predlžovacie kovové „V“ nástavce ventilu pre vonkajšie kolesá dvojmontáže 

-hustiaca obruč ( kruh ) pre bezdušové pneumatiky  

-tesniaca guma na hustiacu obruč 

-tlakomer pre meranie tlaku v pneumatikách do 1,0 Mpa kalibrovaný 

-mierka na meranie výšky dezénu 

-skrutkovač pre vytáčanie ventilov – ihly 

-prerezávač závitov ventilov disku 

Príslušenstvo k pneumatikám požadujeme určiť obchodným názvom, typom a výrobcom. 

 

Servis pneumatík 

     Požadujeme možnosť servisu pneumatík - opráv pneumatík v termíne do 7 kalendárnych dní od 

požiadavky obstarávateľa  na opravu. 

     Požadujeme v prípade potreby obstarávateľa zabezpečiť obutie a vyzutie pneumatík a ich vyváženie 

v termíne do 3 kalendárnych dní od požiadavky obstarávateľa. 
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7.   Zdroj finančných prostriedkov :  

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

mesta. Lehota splatnosti faktúr  je 45 dní odo dňa prevzatia dodávky. 

 

8.   Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

 DPMK, a.s. - sklad pneumatík Hornádska č.10 

 

9. Podmienky účasti :  

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

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich 

splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych 

dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.  

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 

požadované doklady nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie 

platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.  

 

b) finančné a ekonomické postavenie uchádzača :  

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické 

postavenie :  

§ 27 ods. 1 písm. 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 staršieho 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 rokov 2008 a 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 požaduje, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových 

informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných bankových inštitúciách. 

 

§ 27 ods. 1 písm. d) - minimálna výška celkového obratu  firmy (bez DPH) za každý rok  2007, 

2008, musí byť  minimálne 150 000,- € (4 518 900,-Sk) a musí byť dokladovaná formou 

predloženia účtovnej uzávierky Výkazom ziskov a strát a Súvahou potvrdenej daňovým úradom, 

originálom alebo overenou kópiou. Budeme posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu 

zo súčtu  položiek v riadku  01 – „Tržby z predaja tovaru“ spolu s riadkom  05 – „Tržby z predaja 

vlastných výrobkov a služieb“ Výkazu ziskov a strát, resp. Výkazu o príjmoch a výdavkoch.  

 

c)  technická alebo odborná spôsobilosť  : 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo 

odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky  

 § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 - opisom, fotografiami a prípadne vzorkami ponúkaného tovaru, ktorý 

je predmetom zákazky. Pri protektorovaných pneumatikách požadujeme predloženie vzoriek, pri 

nových pneumatikách postačuje opis, prípadne fotografia.   

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2- vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim alebo certifikátmi 

vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, 

ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov 

 

d) Ďalšie podmienky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch 

 



 5 

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, e-mail a meno 

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

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 

- E-mailom 

- Faxom 

 b) Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viac časti predmetu  

zákazky  alebo na  všetky časti  predmetu  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) Uchádzač , ktorý predkladá ponuku na jednu časť, viac častí resp. všetky časti predmetu 

zákazky, vloží každú časť ponuky samostatne do dielčej obálky s označením podľa príslušnej časti 

podľa bodu 4 tejto výzvy. Túto obálku, alebo tieto obálky vloží spolu s požadovanými dokladmi do 

jednej konečnej neprehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená proti 

nežiadúcemu otvoreniu a musí byť označená požadovanými údajmi podľa  bodu 12 b) tejto výzvy. 

 

b) 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 : „PNEUMATIKY A PRÍSLUŠENSTVO“ 

 

 

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 :  21. 04. 2010 do  14.00 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 : 22. 04. 2010 o 09. 00 hod.  bez účasti 

 uchádzačov.      
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15.  Platnosť ponuky :   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15. 05. 2010      

 

16. Pri výberovom konaní sa použije elektronická aukcia. Podmienky použitia el. aukcie sú uvedené 

v súťažných podkladoch.  

17.   Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností výberové konanie zrušiť. 

18.  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.  

19.  Obstarávateľ požaduje zábezpeku.  Zábezpeka je stanovená pre každú časť samostatne v nasledovnej  

výške :  

Časť 01 Nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5 : 6 800,- € 

Časť 02 Nové pneumatiky - rozmer 295/80 R 22,5 . 2 300,- € 

       Časť 03 Nové pneumatiky – rozmer 315/60 R 22,5 .    200,- € 

       Časť 04 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre  - rozmer 275/70 R 22,5 :  1 100,- € 

Časť 05 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre -  rozmer 295/80 R 22,5 :     270,- € 

Časť 06 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre -  rozmer 315/60 R 22,5 :     100,- € 

  Časť 07 Príslušenstvo k pneumatikám : 100,- € 

   Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.  

 

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

 

 

 
                    

                                                                                   
 

 

 

 


