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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: 
 

„Dodávka a montáž priemyselných brán.“ 
 

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 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky: Výmena pôvodných plechových brán za zateplené skladacie vráta 

(dodávka a montáž). 
 
3. Opis predmetu zákazky: Výmena pôvodných plechových brán (celkom 9 ks brán) za 

zateplené skladacie štvorkrídlové vráta (dodávka a montáž). Brány vymeniť na halách podľa 
špecifikácie obstarávateľa. 
Technické parametre a požiadavky: 
Hala ťažkej údržby električiek:  
6 brán, rozmer (v x š): 4300 mm x 3300 mm, bez vstupných dverí a presvetľovacích okien, 
brány s výrezom pre trolej o rozmere 400 x 300 mm, 
2 brány, rozmer (v x š): 4300 mm x 3300 mm, bez vstupných dverí a presvetľovacích okien, 
brány bez výrezu pre trolej, 
1 brána, rozmer (v x š): 4500 mm x 3300 mm, bez vstupných  dverí a presvetľovacích okien, 
brána s výrezom pre trolej o rozmere 700 x 400 mm, 
   Vráta požadujeme skladacie - štvorkrídlové, zateplené, bez presvetlenia, ovládané ručne, 
podľa potreby s výrezom pre trolejový drôt, farba exteriér – tmavomodrá, interiér - sivo-biela. 
Montáž brán sa má vykonať pred stavebný otvor z exteriéru.   
 
Demontáž a likvidáciu starých brán zabezpečí obstarávateľ. 
 

4. Výsledok prieskumu trhu: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. 
 
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 30.000,- EUR 
 
6. Lehota plnenia: najneskôr do 45 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo, resp. po 

vzájomnej dohode obstarávateľa s dodávateľom.  
 

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. 
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8. Miesto plnenia: areál DPMK, a.s. na Bardejovskej ulici č. 6, Košice.  
 
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky musí 

byť vykonaná obhliadka objektov a zameranie jednotlivých stavebných otvorov. Zameranie 
(bude jeden termín pre všetkých uchádzačov) sa bude konať dňa 28.09.2012, a to so 
začiatkom na vrátnici na Bardejovskej ulici o 08.30 hod. Iba na základe obhliadky môže byť 
spracovaná cenová ponuka, ktorá musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu 
obstarávania. 
 

10. Cena a spôsob určenia ceny:  
- cenu požadujeme uviesť za celý predmet obstarávania (9 ks brán) spolu, ako aj rozpísať 
podľa jednotlivých prevedení brán, 
- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
(vrátane odvozu i likvidácie odpadu a dopravy), 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH 
uvedie cenu osobitne aj s DPH.  

 
11. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu 
obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR, 
- fotokópiu platného potvrdenia o poistení na krytie škôd vyplývajúcich z rizík pri stavebnej 
činnosti, 
- návrh zmluvy o dielo s súlade s predloženou ponukou. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
hodnotenia. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 03.10.2012 do 13.00 

hod. v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č. 6, 
043 29 Košice a to poštou, alebo osobne do podateľne (budova „A“, prízemie).  

 
13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  

Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,  
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,  
c) označenie nápisom „Priemyselné brány“, 
d) byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) 

a následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do 
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo 
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní  
      podmienok stanovených v tejto výzve je najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 
 
15. Výsledok z hodnotenia Vám bude oznámený najneskôr do 5 pracovných dní od 

vyhodnotenia došlých ponúk.  
 
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii, 

alebo výberové konanie (a to aj po skončení elektronickej aukcie) zrušiť.  
V tomto prípade elektronická aukcia bude. 

 
17. Meno osoby obstarávateľa  zodpovednej za výzvu:  

       Ing. Vladimír Iľaš, referent investícií, kontakt: 0905 422 285. 
 


