
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU)

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. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice
IČO : 31 701 914
IČ DPH : SK2020488206
Kontaktná osoba : Stanislav Flasik
Telefón : 0905 605 203
E-mail : stanislav.flasik@dpmk.sk

2. Názov predmetu zákazky:   „Kancelárske potreby“

3. Opis predmetu zákazky :  Predmetom zadávanej zákazky je dodávka kancelárskych potrieb v sortimente
uvedenom  v prílohe  č.  1.  Verejný  obstarávateľ  požaduje  dodržanie  kvalitatívnych  parametrov podľa
špecifikácií uvedených v tejto prílohe.
Verejný obstarávateľ bude požadovať aj dodávky ďalšieho menej obrátkového sortimentu, ktorý nebol 
predmetom ocenenia  vo verejnom obstarávaní, ceny ktorých musia zodpovedať bežným trhovým cenám,
čo kupujúci bude preverovať pri vyžiadaní cien od víťaza.

4. Druh zákazky : tovar

5. Rozsah ponuky : Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

6. Podmienky financovania :  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov.
Verejný  obstarávateľ  preddavky  neposkytuje.  Úhrada  sa  uskutoční  po  dodaní  tovaru  na  základe
predloženej  faktúry  prevodom  finančných  prostriedkov  z účtu  verejného  obstarávateľa  na  účet
dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa prevzatia dodávky.  Súčasťou faktúry musí byť
dodací list potvrdený verejným obstarávateľom.

7. Predpokladaná hodnota zákazky : do 18 000,- EUR na 24 mesiacov

8. Typ zmluvného vzťahu :  Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na dodanie tovaru na predmet zákazky „Kancelárske potreby“. 
Predpokladaný termín trvania zmluvy je 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy.
Termín plnenia bude predmetom čiastkových objednávok podľa požiadaviek kupujúceho.

9. Termín a miesto dodania : Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je DPMK, a.s.  Bardejovská 
6, 043 29 Košice - sklad oddelenia nákupu

10.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : Uchádzač v ponuke predloží  doklad, že je oprávnený
dodávať tovar vo vzťahu  k predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku (kópiu aktuálneho dokladu o
oprávnení podnikať v danej oblasti resp. živnostenský list) 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk :  Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý
požadovaný  predmet  zákazky.   Cena  za  predmet  zákazky  musí  zahŕňať  všetky  náklady   spojené
s predmetom zákazky vrátane dopravy na miesto dodania.

12. Lehota na predloženie cenovej ponuky :  do 4.4.2014

13. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky : 
- Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvore-
ný, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.

     Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 



       adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 14,

       adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

       označenie „PT - neotvárať“,

       označenie heslom zákazky: „Kancelárske potreby“ 

14.  14. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného 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  

15. Vyhodnotenie ponúk :  Uchádzačom, ktorí splnili  podmienky uvedené vo výzve a neboli z verejného 
obstarávania vylúčení, bude zaslaná výzva k účasti v elektronickej aukcii. Predmetom úpravy 
v elektronickej aukcii bude úprava cien smerom nadol. Vstupnou cenou do elektronickej aukcie bude cena
predložená uchádzačom v ponuke. Bližšie podmienky elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve 
k účasti. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej
aukcie. 
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali  sa oznámi e-mailom výsledok vyhodnotenia 
ponúk.

16. Elektronická aukcia : Áno.

17. 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 obstarávateľa :   V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby 
uvedenej v bode 1.  
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