
Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu 

 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice 

predkladá  v rámci  prieskumu trhu na zadanie zákazky :  „OLEJE A MAZIVÁ“ 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
     
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. Druh zákazky :  
Zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej 
zmluvy.  

 
3. Názov predmetu zákazky :  

 „Oleje a mazivá“ 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky : nie. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  
      01 Prevodový olej  pre rozvodovky a hypoidné prevody nápravy 
      02 Plastické mazivo pre centrálne mazanie 
      03 Plastické mazivo   
      04 Prevodový olej do prevodoviek električiek 
      05 Ekologický olej na mazanie výhybiek električkových tratí   

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:  Trvanie zmluvy do 31. 10. 2012. 
Dodávky budú realizované priebežne na základe písomných objednávok.  

 

6.    Opis predmetu zákazky  :  

          Oleje a mazivá do dopravných prostriedkov a príslušenstiev.  
01  - Prevodový olej pre rozvodovky a hypoidné prevody náprav SAE 80W-140 

- musí spĺňať – norma API GL-5, ZF TE-ML 05 
- predpokladaný objem nákupu – cca 1 000 l / rok  
- dodávka 1000 l kontajner 
- miesto dodania – olejové hospodárstvo Hornádska 10  

02 - Plastické mazivo pre centrálne mazanie 
- musí spĺňať – na báze lítneho mydla, triedy NL GI 000  
- predpokladaný objem nákupu 600 kg  
- dodávka – 50kg vedrá 
- miesto dodania – olejové hospodárstvo Hornádska 10  

03 - Plastické mazivo 
- musí spĺňať – na báze lítneho komplexu triedy NL GI-2, KP2K-30 podľa normy DIN 

51825 v   pracovnom rozsahu - 30ºC až + 120º C  
- predpokladaný objem nákupu – 800 kg 
- dodávka – 50kg vedrá 
- miesto dodania - olejové hospodárstvo Hornádska 10, skladové hospodárstvo  

Bardejovská 6 
   04  - Prevodový olej do prevodoviek električiek pre mazanie hypoidných prevodov s 

obsahom  vysokotlakých EP prísad SAE 90,  
  - musí spĺňať – norma API GL5.  

             - predpokladaný objem nákupu 1 000 litrov/rok.  
             - dodávka v 200 litrových sudoch 
                   - miesto dodania: skladové hospodárstvo Bardejovská č.6 
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     05  - Ekologický olej na mazanie výhybiek električkových tratí vrátane elektricky 
vyhrievaných,  biologicky rýchlo odbúrateľný       

      - viskozita: pri 40° C (mm²/s) 15 až 32 
      - predpokladaný objem nákupu cca 700 litrov/rok.  
                   - dodávka v 200 litrových sudoch.  
                   - miesto dodania: skladové hospodárstvo Bardejovská ul. 
 

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:  

  Miestom dodania budú prevádzky kupujúceho uvedeného v opise predmetu zákazky.  

 
9. Podmienky účasti :  

  Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady :  
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu – originál alebo overená kópia 
- technický list výrobku na každý ponúkaný produkt 
- kartu bezpečnostných údajov na každý ponúkaný produkt 
- platnú kópiu zmluvy na zneškodňovanie opotrebovaných olejov uzatvorenú medzi 

uchádzačom a odberateľom, ktorý vlastní autorizáciu na zneškodnenie opotrebovaných 
olejov 

- v jednom vyhotovení podpísaný návrh zmluvy predložený obstarávateľom v prílohe k 
výzve 

 
10.   Kritéria na vyhodnotenie  ponúk : 
  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý požadovaný predmet 

zákazky.  Obstarávateľ požaduje predloženie vyplnenej prílohy č. 1 k výzve – Návrh na plnenie 
kritérií na hodnotenie ponúk. 

 
 
11.  Podmienky predloženia súťažnej ponuky:  

 a) Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 
 uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 
 ponuky obstarávateľovi. 
b) Pri osobnom doručení ponuky obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia. 

12. Označenie obalov ponuky :  
a) Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť 
uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými 
údajmi podľa bodu 12 b) tejto výzvy. 
 
b) Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje : 

 - obchodné meno a adresa obstarávateľa 
 - obchodné meno a adresa uchádzača (adresa sídla alebo miesta podnikania) 
 - označenie „prieskum trhu – neotvárať“ 
 - označenie heslom súťaže : „Oleje a mazivá“ 

 
13. Miesto a lehota na predloženie ponuky :   

- 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   
 

         b) Lehota na predkladanie ponúk :  29. 03. 2012  do  10.00 hod.  

c) Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude vrátená 
    uchádzačovi neotvorená. 
 

14.  Otváranie obálok s ponukami :   

a) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese :  
    Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29  Košice – 

    budova „A“, 1. posch. – zasadačka 
       b) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa :  29. 03. 2012  o 10.30 hod.   bez účasti  

uchádzačov   

15.   Platnosť ponuky :   
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 20. 04. 2012.       

 
16.    Pri výberovom konaní sa použije elektronická aukcia. Uchádzači, ktorí splnia požadované 

podmienky obstarávateľa na predmet zákazky budú vyzvaný k účasti v elektronickej aukcii. 

 
17.    S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk. 

 


