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                                                         Výzva 
na predloženie cenovej ponuky  

formou prieskumu trhu.  
 

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská a. 6, 043 29 Košice ako 
obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky: 
 

„Nákup brzdovej stolice.“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
S í d l o 

Obec (mesto): Košice 
PSČ: 043 29  
Ulica: Bardejovská č.6 

Telefón: 055 / 6407 331 
Fax: 055 / 6407 331 
Elektronická pošta: turis@dpmk.sk alebo misinsky@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Nákup brzdovej stolice s príslušenstvom.  
 
3. Opis predmetu zákazky: Dodávka a osadenie nákladnej valcovej skúšobne bŕzd, detektora 

vôle náprav a laserového zariadenia na meranie náprav prevádzkovaných autobusov. Valcová 
skúšobňa bŕzd musí byť vybavená elektronickým meracím systémom spolupracujúcim 
s výpočtovou technikou schopnou vytlačiť protokol vykonaného merania. 
 

4. Výsledok cenovej ponuky: Kúpna zmluva, resp. objednávka. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): do 30.000,- EUR 

 
6. Lehota plnenia: vzhľadom na havarijný stav existujúceho zariadenia najneskôr do 6-8 

týždňov od podpísania Kúpnej zmluvy, resp. objednávky.  
 

7. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia. 
 

8. Miesto plnenia: areál DPMK, a.s., Hornádska ulica č. 10, Košice.  
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky 

doporučujeme vykonať obhliadku objektu, v ktorom bude brzdová stolica s príslušenstvom 
osadená a konzultáciu. V prípade záujmu o obhliadku objektu, kontaktujte osobu uvedenú 
v bode 16 tejto výzvy.  

  
10. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet plnenia musí byť uvedená po položkách, ako aj v celkovom súčte a musí 
zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane dopravy a osadenia, 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  
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11. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis 

z OR, 
- prospekty požadovaných zariadení.  
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené podklady bude vyradená z hodnotenia. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku zašlite v lehote do 02.07.2012 do 14.00 

hod. e-mailom na adresu: turis@dpmk.sk.  
 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača  

s najnižšou cenou, s ktorým uzavrie Kúpnu zmluvu. V prípade že úspešný uchádzač odmietne 
podpísať zmluvu, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako 2. v poradí. 

 
14. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo pokračovať výberom 

dodávateľa v elektronickej aukcii. 
 
16. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

Pavol Mišinský, vedúci strediska ÚATaTV, kontakt: 0915 987 790. 
 
 
 
 
 
 
 


