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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. Predmet zákazky :  

Kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie zmluvy na dodanie tovaru..  
 
 
3. Názov predmetu zákazky :  

„Náhradné diely na električky TATRA typu T3, KT8D5, T6A5“ 
 
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :  

Nie. 
 
 
5.  Opis predmetu zákazky  :  

Požadujeme dodávku originálnych náhradných dielov a príslušenstva, alebo kvalitatívne ovnocenných 
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 električky TATRA 
typu T3, KT8D5 a T6A5. 

 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :  

V prílohe č. 1 súťažných podkladov sú tabuľky ako zoznam položiek pre ocenenie, ktorý je uchádzač 
povinný vyplniť a predložiť v súťažnom návrhu nasledovne :   
- pôvod tovaru 
- jednotková cena  

-  výsledná cena, sa vypočíta prenásobením jednotkovej ceny s predpokladaným odberom. 
Predpokladaný   odber je uvedený v tabuľke pri každej položke pričom sa vychádzalo zo spotreby 
za roky 2006 až 2007. Spotreba v zátvorke je predpokladaná pre zmluvné obdobie, potreba týchto ND je 
cca 1x za dva roky.   

  Poznamenávame, že uvedený odber nemusí zodpovedať skutočnej potrebe v budúcom zmluvnom    
vzťahu.       

 Zdôrazňujeme, že v tabuľke musia byť všetky položky ocenené. 

   Obstarávateľ sa riadi platnými katalógmi náhradných dielov v knižnej podobe, dodanými pri 
dodávke  električiek od výrobcu t.j. TATRA. Predpokladaný finančný objem je  cca 14 mil. Sk počas 
doby trvania zmluvy t.j. 2 roky. 
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  Prílohou č. 2 súťažných podkladov je typová skladba električiek TATRA. 
 
 
7. Možnosť predloženia variantných riešení :  

Nie. 
 
 
8. Hlavné podmienky financovania a dodanie náhradných dielov: 

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.  
 
 
9. Trvanie zmluvy :  

Dva roky, resp. do vyčerpania predpokladaného finančného objemu. 
 
 
    10.  Pôvod predmetu zákazky :  

Obstarávateľ požaduje, aby všetky náhradné diely a ich príslušenstvo mali pôvod v rámci krajín EÚ.       
  

 
11.  Záruka na dodané náhradné diely : min. 12 mesiacov 

 
 
12.  Miesto plnenia :  

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

13.  Podmienky účasti :  
a) o s o b n é   p o s t a v e n i e  (zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)  

1. § 26 ods. 1 písm. a)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych 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 

2. § 26 ods. 1 písm. 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 

3. § 26 ods. 1 písm. 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 - 
potvrdením príslušného súdu 

4. § 26 ods. 1 písm. d)   nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)   nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 

6. § 26 ods. 1 písm. f)   je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom 
zozname vedenom profesijnou organizáciou 

 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 
doklady požadované v bodoch 1 až 6 nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne 
osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 
zákona. 
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b) ekonomická a finančná spôsobilosť (zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) 

§ 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 2006 a 2007 
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 obratu  ( bez DPH ) za každý rok  2006, 2007, musí byť  
minimálne  7 000 000,- Sk a to formou predloženia účtovnej uzávierky potvrdenej daňovým úradom 
alebo overenou kópiou.  Budeme  posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu z položky "Tržby a 
predaj vlastných výrobkov a služieb" výkazu ziskov a strát, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch.  

 
c) technická alebo odborná spôsobilosť 

- zoznam dôležitých dodávok, ktorý je predmetom zákazky  uskutočnených v posledných 2 rokoch  
(2006 a 2007) s uvedením odberateľa (názov, adresa, kontaktná osoba a tel. číslo) a finančného 
objemu plnenia minimálne  1 mil. Sk  - za každý rok osobitne  

 
d) ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky – (min. zoznam zmluvných podmienok)  

sú  uvedené v súťažných podkladoch. 
 
 

14. Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 

 -   Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena každej položky. Vyhodnocovať sa 
bude samostatne každá   položka – každý náhradný diel.  
-    Vysúťažené položky sa rozdelia medzi súťažiacich uchádzačov podľa najnižších cien. 
-    Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v slovenských korunách bez DPH vrátane dopravy 
na   miesto určenia obstarávateľom. 
 
 
15.  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. 
 
 
16.  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.  
 
 
17. 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 referáte verejného 
obstarávania (žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ktorá musí obsahovať meno žiadateľ, sídlo 
žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby za e -aukciu ) v termíne do 4. 11. 2008  do 14.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 
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- E-mailom 
- Faxom 
 
18. Lehota a miesto na predkladanie ponúk :  
Lehota na predkladanie ponúk   7. 11. 2008 do 14. 00 hod.  

Miesto predkladania ponúk : Dopravný podnik mesta Košice, a.., Bardejovská 6, 043 29 Košice, 
budova „A“, prízemie – podateľňa. 
 
 
19. Lehota viazanosti ponúk : 30. 11. 2008 
 
 
20. Zábezpeka ponuky : 
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 700 000,- Sk. Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený 
v súťažných podkladoch.  

  

 
 


