
1

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 kúpnej zmluvy na každú časť jednotlivo. 

3. Rozdelenie predmetu zákazky : áno
     Názov jednotlivých častí predmetu obstarávania: 
     01 Nové pneumatiky

    02 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre

    03 Príslušenstvo k pneumatikám

4. 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.

5. Názov predmetu zákazky : 
„Pneumatiky a príslušenstvo“

6.  Opis predmetu zákazky  : 
     01 Nové pneumatiky

    02 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre

    03 Príslušenstvo k pneumatikám

Podrobný opis predmetu zákazky s predpokladaným množstvom sú uvedené 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 prevzatia dodávky.

8.  Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: 
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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:

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

7. § 26 ods. 1 písm. g) - neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho 
zamestnávania podľa osobitného predpisu - potvrdením príslušného inšpektorátu práce

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 
doklady požadované v bodoch a), b), c), d), e), f) a g) nahradiť predložením platného 
potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. 

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 2005 a 2006 
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  2005, 2006, 
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musí byť  minimálne 6 mil. Sk a musí byť dokladovaná formou predloženia účtovnej uzávierky 
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.

c)  technická alebo odborná spôsobilosť

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

ďalšie technické požiadavky obstarávateľa :

- uchádzač musí predložiť  doklad o pôvode tovaru resp. čestné vyhlásenie uchádzača o krajine  pôvodu 
tovaru  

- uchádzač musí predložiť referencie minimálne od troch odberateľov na odber nových pneumatík, alebo 
na odber protektorovaných pneumatík

- v prípade ak uchádzač predkladá ponuku na dodávku protektorovaných pneumatík, musí predložiť 
certifikát kvality na systém protektorovania pneumatík  

10.  Ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky : 
Uchádzač v ponuke predloží doklady podľa bodu 9 písm. a),b),c) výzvy na predloženie ponuky a  podľa 
časti III. bodu 16 súťažných podkladov. 

11.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Spôsob vyhodnotenia je uvedený 
v súťažných podkladoch. 

12.   Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

13. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať písomnú žiadosť, ktorá musí 
obsahovať názov, sídlo žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby. Žiadosť je potrebné zaslať e-
mailom príp. poštou na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1) v termíne do 25.3. 2008 do 14.00 hod. 
Žiadateľovi bude  zaslaná výzva spolu so súťažnými podkladmi (toto neplatí pre uchádzača, ktorému 
výzva spolu so súťažnými podkladmi už bola zaslaná).

  

                                                                                  


