
 

 
 

       
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 : p. Pavol Mišinský 
Telefón :  0915 987 790 
E-mail :   pavol.misinsky@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   „Koncentrovaná nemrznúca zmes“ 
 
3. Opis predmetu zákazky :  
Predmetom obstarávanej zákazky je jednorazová dodávka koncentrovanej nemrznúcej zmesi do chladiacej 
sústavy autobusov, ktorá musí spĺňať nasledovné podmienky a požiadavky :  

- koncentrovaná nemrznúca zmes musí obsahovať inhibítor bez dodatočnej 
inhibitácie na báze etylénglykolu 

- musí byť miešateľná s toho času používaným výrobkom Maestrol Antifeeze Extra 
- musí byť miešateľná nielen s destilovanou ale aj s demineralizovanou vodou 
- koncentrácia chladiacej kvapaliny a vody v pomere 50:50% musí zaisťovať ochranu 

proti korózii, kavitácii a proti mrazu minimálne na – 30°C a vyššie 

- nemrznúca zmes musí chrániť pred koróziou všetky časti motora, chladiaceho 
a vykurovacieho systému vyrobené zo železa, hliníkových alebo medených kovov 
a ich zliatin, nesmie vytvárať usadeniny, musí byť znášanlivá a kompatibilná so 
všetkými materiálmi chladiaceho a vykurovacieho systému 

 
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 

a z prostriedkov z rozpočtu mesta na bežné výdavky. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa 
doručenia daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený kupujúcim. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky : cca do 10 000,- EUR bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vzťahu :  výsledkom prieskumu trhu bude objednávka 
 
9. Miesto dodania a termín dodania predmetu zákazky :  ide o jednorazovú dodávku 8 000 litrov, 

predávajúci dodá koncentrovanú nemrznúcu zmes autocisternou do 14 dní od obdŕžania objednávky. 
 
10.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :  

Uchádzač v ponuke predloží :  
- list s identifikačnými údajmi uchádzača s minimálne týmito údajmi : 

obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno 
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, 
bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo 
bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa 

- doklad, že je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá ponuku (výpis z OR alebo ŽR) 

- technický list výrobku v ktorom budú uvedené všetky požadované podmienky 
uvedené v bode 3. 

- kartu bezpečnostných údajov 
 
 
 



 

 
 
11.  Kritérium na hodnotenie ponúk :  Jediným 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 plnenia. 
Verejný obstarávateľ požaduje uviesť aj jednotkovú cenu) 

 
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky :    02. 10. 2013 do 14.00 hod. 
 
13.  Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky :  
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, 
prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tejto výzve, 
- adresu uchádzača(jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  
- označenie „PT  - neotvárať“, 
- označenie heslom : „NEMRZNÚCA ZMES“  

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   

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.  
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
14.  Vyhodnotenie ponúk : Všetkým uchádzačom, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa 
bude zaslaná výzva k účasti v elektronickej aukcii. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude cena bez 
DPH.  
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za 
rovnaký predmet zákazky ako je špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej  v lehote na predkladanie 
ponúk. 
Východiskom elektronickej aukcie sú ceny, uvedené v ponukách uchádzačov predložených v listinnej 
podobe.  
Predložením nových cien v elektronickej aukcii systém pre elektronickú aukciu zostaví poradie ponúk 
automatizovaným vyhodnotením. 
Po ukončení elektronickej aukcii bude uchádzačom zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
15.  Elektronická aukcia :  áno 
 
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 
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