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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 Rámcovej 

dohody.  

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky : áno 

     časť – Pracovné odevy 

     časť – Pracovná obuv 

     časť – Pracovné rukavice 

     časť – Ostatné OOPP 

 

4. Trvanie rámcovej dohody:  48 mesiacov (4 roky) od 1. 11. 2009. Dodávky budú realizované 

priebežne na základe písomných objednávok.  

 

5. Názov predmetu zákazky :  

 „Osobné ochranné pracovné prostriedky“ 

 

6.   Opis predmetu zákazky  :  

 1. časť – Pracovné odevy 

1.Montérková súprava trojdielne - dámska (2ks nohavíc, 1 blúza)     

2.Montérková súprava trojdielne - pánska (2ks nohavíc, 1 blúza)     

3.Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1 blúza) s fluoreskujúcimi prvkami    

4.Zváračský oblek MOFOS     

5.Nepremokavý plášť do dažďa     

6.Výstražná vesta     

7.Biela zástera keprová s náprsenkou     

8.Pogumovaná zástera     

9.Pracovný keprový plášť dámsky     

10.Pracovný keprový plášť pánsky     

11.Kyselinovzdorný oblek     

12.Lakýrnická kombinéza     

mailto:verejneobstaravanie@dpmk.sk
http://www.dpmk.sk/


 2 

13.Dvojdielny prešívaný oblek     

14.Dvojdielny prešívaný oblek s fluoreskujúcimi prvkami     

15.Prešívaný kabát s kapucňou     

16.Kožušinová vesta        

17.Kožušinová vesta        

18.Zateplená kombinéza s fluoreskujúcimi prvkami      

 

           2. časť – Pracovná obuv           

           1. Pracovná obuv s oceľovou špicou dámska  

          2. Pracovná obuv s oceľovou špicou pánska 

          3.Pracovná obuv zdravotná dámska  

4.Pracovná obuv zdravotná pánska 

5.Pracovná obuv bez oceľovej špice - pre zamestn. umývacieho centra -  dámska 

6.Pracovná obuv bez oceľovej špice - pre zamestn. umývacieho centra -  pánska 

7.Bezpečnostná obuv - sandále 

8.Zváračské gamaše 

9.Gumené čižmy dámske 

10.Gumené čižmy pánske 

11.Zateplená kožená vysoká obuv s oceľovou špicou s protišmykovou podrážkou 

12.Zateplená kožená vysoká obuv bez oceľovej špice s protišmykovou podrážkou   vhodná pre  

prácu v mokrom prostredí 

 

            3. časť – Pracovné rukavice           

1. Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky 

2. Pracovné rukavice kožené bez vložky 

3. Pracovné rukavice kožené s vložkou 

4. Pracovné rukavice do 1000 V dielektrické 

5. Pracovné PVC rukavice pre upratovacie práce 

6. Pracovné PVC rukavice špeciálne pre čerpadlárov s dlhou manžetou 

7. Rukavice latexové 

8. Pracovné PVC rukavice odolné voči riedidlám 

9. Zváracie rukavice s dlhou manžetou 
 

            4. časť – Ostatné OOPP           

1. Zváračská zástera kožená 

2. Zváračské okuliare 

3. Zváračská kukla 

4. Resirátor protiprašný 

5. Respirátor lakýrnický 

6. Respirátor proti výfukovým plynom 

7. Ochranný štít stredný 

8. Nárazuvzdorná čiapka 

9. Ochranná prilba do 1000V 

10. Náhradné sklá tmavé 

11. Náhradné sklá svetlé 

12. Ochranné okuliare 

13. Chránič sluchu sluchádkový 

14. Chrániče sluchu štupľové 

15. Chránič kolena 

16. Bezpečnostný pás s lanom – 1,5 m s karabínkou 
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17. Biela lodička keprová 

18. Set pre prácu vo výškach 

19. Maska pre lakýrnikov 

20. Filtre do masky 3M ABEK1 

21. Plátnené čiapky s hrubším šiltom 

22. Ušianka kožušinová 

23. Kukla pletená 

24. Ľadvinový pás 
 

Bližšia špecifikácia uvedených druhov tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.    

  

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 vystavenia  daňového dokladu. 

 

8.   Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

 DPMK, a.s. - sklad nákupu a zásobovania Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 

9. Podmienky účasti :  

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

- dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou 
organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky – požaduje sa overená kópia dokladu 
nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky 
 

b)  ekonomická a finančná spôsobilosť -  uchádzač preukáže predložením :  

- 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 2007 a 2008 

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. 

 

- minimálna výška celkového obratu  firmy (bez DPH) za každý rok  2007, 2008, musí byť  

minimálne 33 193,92 € (1 mil.,-.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 preukáže predložením 

  - zoznam dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky  uskutočnených v posledných 2 rokoch   

(2007 a 2008) s uvedením odberateľa (názov, adresa, kontaktná osoba a tel. číslo) a finančného 
objemu plnenia za každý rok osobitne  

          - certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku na všetky položky uvedené v prílohe č.1  

     - opis a fotografie tovarov, ktoré sú predmetom  zákazky uvedené v prílohe č.1 a potvrdením  

pôvodu tovaru 

- referenčné vzorky tovaru :  podľa časti A.2 bodu 3 súťažných podkladov 
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 d) ďalšie požiadavky obstarávateľa :  

     - uchádzač predloží v jednom vyhotovení podpísaný návrh rámcovej dohody v zmysle časti B.1  

Obchodné podmienky súťažných podkladov 

 

11.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 

  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Spôsob vyhodnotenia je uvedený 

v súťažných podkladoch. 

 

12.  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  24.09. 2009  do 14.00 hod. :  

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 

- E-mailom 

- Faxom 

 b) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku 

   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. 

13. 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 

A.1 bodu 3.1. Súťažných podkladov. Túto obálku alebo tieto obálky vloží spolu s požadovanými 

dokladmi podľa bodu 16 a podľa časti A.2 Súťažných podkladov do jednej konečnej neprehľadnej 

obálky, ktorá musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená proti nežiadúcemu otvoreniu a musí byť 

označená požadovanými údajmi. 

Referenčné vzorky uvedených druhov tovarov predloží uchádzač samostatne v nepriehľadnom 

obale, nie v obale s ostatnými náležitosťami ponuky. Obal so vzorkami musí byť uzatvorený, 

prípadne  zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.  

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 „súťaž – neotvárať“ 

 - označenie heslom súťaže : „OOPP“ 

 

14. Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

         a)  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa : 

                       - 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 :  05. 10. 2009 do 14.00 hod.  

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

15.  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 : 06.10. 2009 o 09. 00 hod.  bez účasti 

 uchádzačov.      

16.  Platnosť ponuky :   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30. 11. 2009.      

 

17.     Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo (el. aukciu). 

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.     Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený bezodkladne po vyhodnotení, v prípade pokračovania   

výberového konania výsledok bude daný výstupom z elektronickej aukcie.  
 

 

 
                    
                                                                                   

 

 
 

 


