
 

 

                                                            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: 
 

„Oprava vozidla typ Peugeot Boxer -mimoriadna udalosť (DN)“ 

 
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 373 
Fax: 055 / 6334598 
Elektronická pošta: zuzana.hronecova@dpmk.sk 
Internetová adresa: http://www.dpmk.sk 

  
2. Predmet zákazky:  Oprava vozidla typ Peugeot Boxer – mimoriadna udalosť (DN) 
 

 Opis predmetu zákazky: 
      Oprava servisného vozidla po dopravnej nehode. Servisné práce poškodených mechanických  
      častí karosérie, motorovej časti, elektrických zariadení, elektroinštalácie, vrátane výmeny 
      predného čelného skla, prípadne iných zistených  závad na vozidle.Vozidlo je nepojazdné.   
    
      Technické parametre vozidla:  
      Peugeot Boxer, rok výroby 4/2012, druh vozidla -skriňová dodávka, zdvihový objem 2 198cm³, 
      výkon motora 81,00 kW. 
 

      Ďalšie požiadavky: objednávateľ požaduje jednorázovo,bezodplatnú službu  
     -  odtiahnutie nepojazdného vozidla za účelom jeho následnej opravy do servisu  
 

4.   Výsledok cenovej ponuky: Výsledkom PT bude objednávka na uvedenú službu – opravu  
       vozidla. 
 

5.   Rozsah ponuky: zákazka sa požaduje na celý predmet zákazky 
 

6.   Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH):  Predpokladaná hodnota zákazky  je 
      do 10 000 €. 
 

7  Požadovaná lehota na poskytnutie služieb: 1/2015 
 
8.   Podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
 
9.   Termín a miesto plnenia: Geografickou podmienkou je umiestnenie prevádzky 
      autorizovaného servisu na území mesta Košice a vykonávanie opravy v mieste plnenia, 
      ktorým sú objekty a priestory dodávateľa. Realizácia opravy 1/2015. 
      Možnosť obhliadky havarovaného vozidla po dohode: kontakt Ing. Hronecová,  
      tel. č. +421 905 419 669 na stredisku Trolejbusovej dopravy na Hornadskej ulici. 

http://www.dpmk.sk/


 

 

10.   Cena a spôsob určenia ceny za služby: predpokladaná cena za prácu (normohodina) s 
       dodanými  ND. 
        
11.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

 Uchádzač okrem cenovej ponuky predloží  tieto doklady: 
 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list alebo výpis z OR. 
  (nie starší ako 3 mesiace), 
- fotokópiu certifikátu o autorizovanom servise pre značku Peugeot 
- doklad o vlastníctve kalkulačného programu certifikovaného, resp. uznaného poisťovňami  

               registrovanými v Slovenskej asociácii poisťovní 
 

  Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z 
               hodnotenia. 

 

12.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 22.1.2015 do  
       12.00 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 „Oprava vozidla typ Peugeot Boxer (DN)“ 

                  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:  kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je   ekonomicky  

       najvýhodnejšia ponuka pri dodržaní predložených kritérií obstarávateľa      
 
      15.   Výsledok z hodnotenia  Vám   bude oznámený   najneskôr  do    3-och  pracovných dní  od 
              vyhodnotenia   došlých    ponúk.   Ponuka uchádzača  predložená   po   uplynutí   lehoty   na   
              predkladanie  ponúk uvedenej v bode  12., vráti sa uchádzačovi neotvorená. 
 

2.  
16.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností PT :  zrušiť, 
        prípadne pokračovať el. aukciou. 
 

17.  Použitie el. aukcie:  elektronická aukcia nebude realizovaná 

 

18.   Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu: 
        Ing. Hronecová, kontakt +421 905 419 669, zuzana.hronecova@dpmk.sk 

 

 

 

 

            _______________________________ 

                           Ing. Ondrej Turis                          

                       pover. riaditeľ ÚTaÚ 

 

 

 

            _______________________________                                     ______________________________                                                     

                        Ing. Martin Jaš                                                                          Ing. Juraj Hrehorčák  

                     člen  predstavenstva                                                              podpredseda predstavenstva  

                                                                                                                          a generálny riaditeľ 

 

v Košiciach, dňa....................................... 

 


