
 

 

 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie 

zákazky   
 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
ako obstarávateľ v  zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá  v rámci  prieskumu trhu 
na zadanie zákazky 

 

Frankovací stroj 
.............................................................................................................................................. 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

  

  Názov : Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

 Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

  Úsek zabezpečujúci prieskum trhu : Úsek generálneho riaditeľa - Odd.ĽZ     

  IČO : 31 701 914  

 IČ DPH: SK2020488206 

  Kontaktná osoba: Ing. Monika Brinzíková,  

  Tel.: 055/6407120,0905325883; e-mail: monika.brinzikova@dpmk.sk   
 

2. Predmet zákazky:   Frankovací stroj 

 

3. Opis predmetu zákazky:  Požiadavka na frankovací stroj 

 Prihlásenie stroja u Slovenskej pošty, a.s. 

 Doprava na miesto určenia 

 Inštalácia a zaškolenie obsluhy stroja 

 Technológia diaľkovej kreditácie  

 Automatický výpočet taríf 

 Rýchlosť spracovania zásielok min. 90 obálok za minútu, 

 Menu stroja v slovenskom jazyku, 

 Obálky s hrúbkou až do 10 mm 

 Ofrankovanie hrubšej zásielky samolepiacim štítkom 

 Dopĺňanie poštovného cez analógovú telefónnu linku  

 Upozornenie na nízky kredit 

 Integrovaná  váha min. 2 kg 

 Automatické nastavenie dátumu 

 Možnosť posunu dátumu frankovania 

 Možnosť prepojenia s PC  

4.  Lehota plnenia:  od  decembera 2013 
 

5. Miesto plnenia:   Bardejovská 6, 043 29 Košice 
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6. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky, 

 

- cena bude stanovená ako pevná v EU bez DPH, ak je platiteľom DPH, uvedie cenu 

osobitne aj s DPH   
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – živnostenský 

list alebo aktuálny výpis z obchodného registra – požaduje sa overená kópia originálu 

dokladu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :  pri splnení uvedených požiadaviek v bode 3 na 

frankovací stroj  najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky  

 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť 2. kolo – elektronickú aukciu.  

                                             

9. Ponuku predložte v lehote do 31.8.2013 do 13.00 hod. v uzavretej obálke na adresu: 

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice,  

alebo doručením osobne na uvedenú adresu do podateľne budova „A“, prízemie, 

s označením cenová ponuka – neotvárať a heslom:  Frankovací stroj 

 

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade neuzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom, 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

 

      Do cenovej ponuky žiadame uviesť cenu za celý predmet zákazky a platnosť Vašej ponuky. 

Zároveň Vás žiadame o zaslanie návrhu zmluvy. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


