
 

 

                                                            Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
formou prieskumu trhu.  

 

 

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

„Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t.“ 

 
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:   Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t. 

3.  Opis predmetu zákazky:  

      Zabezpečenie služieb – servis  a oprava technologických vozidiel  do 3,5 t.   Do tejto kategórie  
      patria všetky  servisné   práce za  účelom  zistenia      technického  stavu   vozidiel  (  kontroly 
      mechanických     častí    karosérie,   podvozku,   všetkých    motorových     častí,   elektrických     
      zariadení,   elekroinštalácie   a  klimatizácie ).   Služba    požaduje  aj  kompletnú    výmenu  a 
      doplnenie mazív, olejov, chladiacich a brzdových kvapalín, vrátane kvapaliny do ostrekovacích 
      systémov. 
      Zabezpečenie  prehliadok   v  rámci   STK a  emisných kontrol   CO  ako  aj servisné práce na  
      odstránenie  nedostatkov z   uvedených kontrol bez ohľadu  na typovosť  a vek  vozidiel  -  viď 
      Príloha 1.   Zabezpečenie  vynútených opráv  (opráv vyplývajúcich z postných udalosti  ako aj 
      opráv z PZP) 
      
      Ďalšie požiadavky:  
      Pick -up servis 

             Objednávateľ požaduje zabezpečenie bezodplatnej  služby - odvoz pracovníka objednávateľa 
             na miesto pracoviska  po prevzatí vozidla na opravu do servisu dodávateľa a naopak aj odvoz 
             tohoto pracovníka z jeho pracoviska do servisu na prevzatie vozidla po ukončení opravy. 
             Odťahová služba 
             Objednávateľ   požaduje  zabezpečenie  bezodplatnej   služby –  odtiahnutie     nepojazdného 
             motorového vozidla na  území mesta  Košice,  za   účelom  jeho   následnej   opravy v servise 
             (vrátane DN). 
 

4.   Výsledok cenovej ponuky: Výsledkom  PT bude uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služieb. 
      Služby  sa budú vykonávať  priebežne na základe písomných objednávok. 
 
5.   Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH):  Predpokladaná  hodnota   zákazky 
      vychádza  z   objemu   finančných   prostriedkov  vynaložených   za    predmetné  služby   za 
      predchádzajúce obdobie (cca 20 000 €). 
6.  Požadovaná lehota na poskytnutie služieb: je stanovená  do 31.12.2016, od uzavretia 
     zmluvy na poskytnutie služieb. 

http://www.dpmk.sk/


 

 
7.   Podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
 

Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej musí 
byť zákazkový list potvrdený zástupcom objednávateľa a kópia objednávky potvrdená 
objednávateľom, resp. preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom dodávateľa a 
oprávneným zástupcom objednávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa  jej vystavenia. 
 

8.   Miesto plnenia: Geografickou podmienkou je umiestnenie prevádzky autorizovaného servisu 
      na území mesta Košice a vykonávanie služieb  v mieste plnenia, ktorým sú objekty a priestory 
      dodávateľa. 
 

9.   Cena a spôsob určenia ceny za služby: 
      a) cena za prácu:  

             - ide o stanovenie ceny, ktorá bude dodržaná za plnenie služieb v časovej dĺžke 1 hodiny  
             výkonu práce, jednotná pre každý servisný pracovný úkon a pre všetky mot. vozidlá 
             objednávateľa bez ohľadu na značku a typ vozidla, jeho vek a opotrebenie.  
              Výsledkom je ukazovateľ: najnižšia cena/hodina práce (normohodina).  
              Normohodina musí byť uvedená bez DPH  ako aj s DPH. 
 

             b) cena za dodaný originálny náhradný diel: 
             - pri použití originálneho náhradného dielu sa jedná o percentuálnu výšku zľavy z  
             doporučenej ceny každého originálneho  náhradného dielu z aktuálneho cenníka dovozcu ND. 
              Výsledkom je ukazovateľ: najvyššia výška zľavy z ceny originálneho náhradného dielu 
 

             c) cena za dodaný  certifikovaný náhradný diel: 
             - pri použití  certifikovaného náhradného dielu sa jedná o percentuálnu výšku zľavy z       
             každého  certifikovaného náhradného dielu z aktuálneho cenníka dovozcu týchto dielov. 
             Výsledkom je ukazovateľ: najvyššia výška zľavy z ceny certifikovaného náhradného dielu 
 
              Uchádzač  vyplní priloženú tabuľku - Príloha 2,  do  ktorej  zapíše  uvedenú   cenovú  ponuku. 
              Vyhodnotenie      ponuky   uchádzačov je    podmienené  vyplnením  všetkých  troch   kritérií. 
 

10.  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, Renault,  
- doklad o technickej a odbornej spôsobilosti servisovania ostatných  značiek  vozidiel DPMK 
   a.s (Škoda, Seat, Citroen) 
- doklad o vlastníctve kalkulačného  programu certifikovaného, resp. uznaného poisťovňami 
   registrovanými v Slovenskej asociácií poisťovní, 
- doklad o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za prevedenie služieb  
- kópia poistnej zmluvy (zodpovednosť za škodu) uzavretá  s renomovanou poisťovňou za 
  účelom krytia  prípadnej straty  a   škody na vozidlách  DPMK a.s.,   prevzatých do opravy 
 

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

 

11.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 18.12.2014 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). 
  
12.   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 „Servis a oprava  vozidiel “ 

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. 

 
     13.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je   ekonomicky  

       najvýhodnejšia ponuka – t.j. ponuka  uchádzača, ktorá získala  najvyšší možný  počet bodov 
       zo všetkých uchádzačov. 
        
       Spôsob hodnotenia ponúk: 
       Maximálne bodové ohodnotenie/množstvo bodov, ktoré sa pridelí najvýhodnejšej ponuke na  
       základe uvedených kritérií: 
       a) najnižšia cena/ hodina  práce                                                 max. počet bodov: 40 bodov 

              b) najvyššia výška zľavy z ceny origin. náhradného  dielu         max. počet bodov: 20 bodov 
              c) najvyššia výška zľavy z ceny certifik. náhradného  dielu       max. počet bodov: 40 bodov 
  
              Pravidlá pre uplatnenie uvedených kritérií a spôsob vyhodnotenia na základe jednotlivých 
              ponúk je následovný: 
 

               V prípade hodnotenia kritéria a) ,  sa maximálny počet bodov  pridelí ponuke uchádzača s 
               najnižšie  navrhovanou  cenou / hod. práce   (40 b). Bodové hodnotenie pre  každú ďalšiu 
               navrhovanú cenu sa vypočíta ako podiel najnižšej   navrhovanej  ceny a navrhovanej  ceny 
               za dodanie  predmetu obstarávania prenásobený maximálnym počtom bodov pridelených 
               pre uvedené kritérium.  
               Podobne pre ďalšie posudzované kritérium  b) a c) sa maximálny počet bodov pridelí ponuke 
               uchádzača s najväčšou percentuálnou výškou zľavy z ceny  originálneho dielu (20 b), ako aj 
               z ceny certifikovaného náhradného dielu (40 b). 
               Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu ponuku (výška zľavy v percentách)sa vypočíta ako 
               podiel  navrhovanej výšky zľavy a najväčšej zľavy prenásobený  maximálnym počtom bodov 
                pridelených pre uvedené kritérium.  
   
               Pridelením vypočítaného počtu bodov a ich súčtom za jednotlivé kritéria každý uchádzač 
               získa určitý počet bodov. Po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov víťazom je ten 
               uchádzač, ktorý získal za svoju cenovú ponuku najvyššie bodové hodnotenie zo všetkých. 
 
      14.   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  11.,   vráti sa uchádzačovi neotvorená. 
 

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

16.  Použitie el. aukcie: V tomto prípade elektronická aukcia nebude 

 

17.   Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu: V prípade potreby ďalších informácií  
        kontaktujte Ing. Hronecová + 421 905 419669 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na výber poskytovateľa 

služieb: „Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam technologických vozidiel

P.č. EČV TYP Rok výroby

1 KE 058 HP Peugeot 308 2010

2 KE 059 HP Peugeot 308 2010

3 KE 944 ID Škoda Octavia 2012

4 KE 449 EI Peu. Box. 270CTD 2005

5  KE 423 CE Peu. Box. 270CTD 2001

6 KE 391 AP TAZ 1500 1997

7 KE 459 AR Renault Master FD 28 1998

8 KE 032 FY Peug. partner combi 2008

9 KE 348 BL Peug. partner combi 1999

10 KE 903 GX Peu. Boxer 2010

11 KE 882 BT Seat inca 9K/AEX 1996

12 KE 235 EI Gazelle 2005

13 KE 065 II Citroen Berlingo 2007

14 KE 593 II Citroen Berlingo 2007

15 KE 349 BL Peu. Boxer C270TD 1999

16 KE 052 FY Peug. partner 2008

17 KE 883 BT Seat inca 9K/AEX 1996

18 KE 894 GX Peug. partner 2010

19 KE 504 IT Peug. partner 2007

20 KE 346 GB Peugeot Boxer 2008

21 KE 927 FJ Peug. partner 2007

22 KE 893 GX Peugeot Boxer 2010

23    Renault Kango   1998

24 KE 501 IB Peugeot Boxer 2011

25 KE 587 AL Ren. Master 1998

26 KE 895 GX Peug. partner 2010

27 KE 763 IZ Peug. partner 2007

28 KE 174 HP Peugeot 207 2010

29 KE 285 HP Peugeot 207 2010

30 KE 493 HP Peugeot 207 2010

    KE 528 AR       



 

Príloha 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na výber poskytovateľa 

služieb: „Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t.“ 
 
 
 
 

Cenová ponuka 
 

 Navrhovaná 

zmluvná cena bez 

DPH  

Sadzba 

DPH 

v (%) 

Navrhovaná 

zmluvná cena s  

DPH  

Výška zľavy 

v (%) 

Cena za 

prácu/normohodina 

 20  -------- 

Výška zľavy za originálny 

ND 

----------  

Výška zľavy za 

certifikovaný ND 

----------  

 


