
 

 
       

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU)  27/24/9/ÚE/ODD.ÚČT.-BE/2013 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifika čné údaje verejného obstarávate ľa: 
Úradný názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo :    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :     31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba :         Ing.Bernátová Katarína 
Telefón :  0905 516 742 
E-mail :   katarina.bernatova@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   tlač prevádzkových tlačív akciovej spoločnosti 
 
3. Opis predmetu zákazky :     prevádzkové tlačivá obsahuje príloha č. 1 a č.2  
 
4. Druh zákazky :  služba 
 
5. Rozsah ponuky :    zákazka sa požaduje na celý predmet 
 
6. Podmienky financovania :  zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky :  do 11 500 € 
 
8. Typ zmluvného vz ťahu : kúpna zmluva(množstvá  tlačív sa budú upresňovať na základe jednotlivých 

objednávok) 
 
9. Termín  a miesto dodania  : 1.10.2013 31.09.2014, DPMK,a.s., sklad  Bardejovská 6, Košice 
 
10.  Podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní :   

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
- originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení  poskytovať službu, resp. výpis  z OR 
 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk :   najnižšia cena v € 
     Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie zmluvu. 
 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :    30.0 9.2013 do 12,00 hod. 
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doru čenia ponuky :  

v uzavretej obálke na adresu : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice – 
budova „A“, prízemie – podateľňa s označením cenová ponuka – neotvára ť a heslom  : „Tlačivá 
DPMK,a.s.“ na obálku je potrebné  uviesť aj adresu uchádzača. 

 
14.  Vyhodnotenie ponúk :  bude oznámené elektronic ky (e-mailom) 
 
15.  Elektronická aukcia :  nie 
 
16.  Dôvody zrušenia zadania zákazky :  

- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“ 
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa 

určeným vo výzve 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa :   
formuláre  tlačív sú k nahliadnutiu po telefonickom dohovore u Ing. Bernátovej. 
 
V Košiciach dňa 20.09.2013  
 
 
 
Formulár DPMK  379/1-07/08 



 

 
Príloha č. 1 
   

Názov tla čiva 
Predpokladané 
množstvo/rok Cena za 1 kus 

poštová poukážka 35 000   

dielenský výkaz vozidla 3 000   

premávkový výkaz vozidla CD 50 000   

premávkový výkaz vozidla KD 40 000   

kontrolný lístok 90 000   

stravné lístky 40 000   

hlásenie o porušení tarifných podmienok 20 000   

skladová karta 3 000   

dovolenkový lístok 10 000   

priepustka 10 000   

hlásenie 3 000   

vlakopis 5 000   

tlačivo - objednávka 5 000   

potvrdenie 10 000   

spoločná výdajka PHM 5 000   

karta odstaveného vozidla 3 000   

výročná správa 50   

   

Príloha č.2   

   

Názov tla čiva - bloky 
Predpokladané 
množstvo/rok Cena za 1 blok  

spoločný cestovný lístok 150   

výdajka 300   

záznam o dopravnej nehode 10   

návrh na objednávku - tovar 100   

návrh na objednávku - služby 100   

   
1 blok - 100 ks   
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