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 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

  Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice  
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P 

 

                                 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  

Sídlo: Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice 

IČO: 31718922 

DIČ: 2020523868 

IČ DPH:  SK2020523868 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Mišenčik 

Telefón: 051/7470 224, 0911 604 725 Fax: 051 7764225 

Elektronická pošta: vladimir.misencik@dpmp.sk / vo@dpmp.sk 

Internetová adresa:  www.dpmp.sk 

Adresa pre písomné doručovanie: 

DPMP, a. s.  

P. O. BOX 170 

081 70 Prešov 

2. Predmet zákazky 

2.1. Oprava dielne údržby elektronických zariadení 

3. Opis predmetu zákazky 

3.1. Predmetom zákazky je vykonanie opravy dielne údržby elektronických zariadení. 

3.2. Oprava dielne pozostáva z opravy podlahy dielne a opravy časti hydroizolácie múru objektu, 

v ktorej sa nachádza dielna údržby elektronických zariadení. 

3.3. Stručný opis prác: 

a) vybúranie pôvodnej parketovej podlahy o celkovej ploche cca 50 m
2
, 

b) odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy, 

c) osekanie omietky a muriva vonkajšej steny, 

d) odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, 

e) nová podlaha z mazaniny z betónu vystužením oceľovými vláknami (napr. Dramix), 

f) obklad vonkajších stien doskami Styrodur, 

g) hydroizolácia nopovou fóliou a tekutou fóliu (napr. Betonol), 

h) oplechovanie soklíka z betónových tvárnic pozinkovaným plechom. 

3.4. Podrobný popis prác je uvedený vo výkaze a výmere, ktorý je prílohou tejto výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. 
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3.5. Záujemcom odporúčame vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si overili 

a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Záujemcovia, 

ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky si dohodnú termín s kontaktnou osobu uvedenou 

v bode 1. 

4. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky 

4.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na ul. Bardejovská 7 

v Ľuboticiach. 

4.2. Lehota dodania predmetu zákazky: do 12.12.2021. 

4.3. Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy. 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky 

5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného 

platobného styku. 

5.2. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list 

alebo súpis vykonaných prác. 

5.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

5.4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi. 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

6.1. Uchádzač doloží: 

 

a) kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania 

vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). 

Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu. 

b) kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre túto činnosť. 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 24.09.2021 do 12:00 hod. 

7.2. Cenové ponuky je možné doručiť elektronicky na e-mail vladimir.misencik@dpmp.sk a súbežne 

tú istú cenovú ponuku na adresu vo@dpmp.sk. Ak cenová ponuka nebude zaslaná na obe adresy, 

bude neplatná. 

7.3. Pri predložení cenovej ponuky elektronicky je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky 

obstarávateľovi. 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

8.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena 

v EUR bez DPH za predmet zákazky. 

8.2. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 

Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH 

uvedie cenu osobitne aj s DPH. 

8.3. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená na základe oceneného výkazu a výmeru, 

ktorý musí byť prílohou predloženej cenovej ponuky. 

8.4. Výkaz a výmer je prílohou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

mailto:vladimir.misencik@dpmp.sk
mailto:vo@dpmp.sk


Telefón E-mail Internet  IBAN IČO    IČ DPH 

+421/51/747 02 24         dpmp@dpmp.sk  www.dpmp.sk       SK70 0200 0000 0000 0370 4572       317 189 22          SK 2020523868 

 

9. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

9.1. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky. 

9.2. Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady 

podľa bodu 6. 

9.3. Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia. 

9.4. Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže 

vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

9.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi. 

9.6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk 

a súťaž zrušiť. 

 

 


