
Telefón E-mail Internet  IBAN IČO    IČ DPH 

+421/51/747 02 18         dpmp@dpmp.sk  www.dpmp.sk       SK70 0200 0000 0000 0370 4572       317 189 22          SK 2020523868 

 

                                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. Lukáš Pribula 

Telefón: 051/7470 218 Mobil: 0910 947 223 

Elektronická pošta: lukas.pribula@dpmp.sk 

 vo@dpmp.sk 

Internetová adresa:  www.dpmp.sk 

   

2. Predmet zákazky 

 

2.1. Názov zákazky: Výzva na predkladanie ponuky – Odpredaj vyradených trolejbusov a autobusov na 

zhodnotenie/zneškodnenie 

2.2. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby – likvidácia a spracovanie odpadov 

2.3. Typ zmluvy: Objednávka 

 

3. Miesto, termín a spôsob dodania zákazky 

 

3.1. Miesto odovzdania predmetu zákazky: DPMP, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

3.2. Termín plnenia predmetu zákazky: najneskôr do 11.9.2020 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

4.1. Predmetom zákazky je odpredaj 6 ks (šesť kusov) vyradených trolejbusov a 2 ks (dva kusy) 

vyradených autobusov, podľa zákona č.79/2015 Z.z. – nebezpečný odpad č. 160104 – vyradené 

vozidlá. 

4.2. Odpredaj vyradených vozidiel na zhodnotenie/zneškodnenie vrátane ich odvozu z objektu     

DPMP, a.s., váženie každého vozidla osobitne a vystavenie potrebných dokladov (SLNO a vážne 

lístky – každé vozidlo osobitne). 

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

 

6.1. Uchádzač doloží okrem cenovej ponuky tieto doklady: 

 

a) platnú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list, 

  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

  Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice  

mailto:lukas.pribula@dpmp.sk
mailto:vo@dpmp.sk
http://www.dpmp.sk/


Telefón E-mail Internet  IBAN IČO    IČ DPH 

+421/51/747 02 18         dpmp@dpmp.sk  www.dpmp.sk       SK70 0200 0000 0000 0370 4572       317 189 22          SK 2020523868 

 

b) platnú fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy podľa 

zákona č. 79/2015 § 97 ods. 1 pís. f), 

c) platnú fotokópiu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. d) 

zákona o odpadoch (pre odpad s kat. č. 160104 a č. 160106 mimo vozidiel M1, N1, L2e) alebo 

platnú fotokópiu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa      

§ 97 ods. 1 pís. c) zákona o odpadoch v zmysle prílohy č.2 zákona o odpadoch činnosťou  

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, pre odpad 

s kat. č. 106104 a 106106 mimo vozidiel M1, N1, L2e, 

d) fotokópie zmlúv s oprávnenými osobami na ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom. 

e) Uchádzač nesmie mať ku dňu predloženia cenovej ponuky neuhradené záväzky po lehote 

splatnosti voči DPMP, a.s.. 

 

7. Predkladanie cenových ponúk 

 

7.1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 23.07.2020 do 12:00 hod. 

7.2. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v € bez DPH. 

7.3. Cenová ponuka sa predkladá len na celý predmet zákazy, súčtom 6 ks (šesť kusov) trolejbusov a 2 

ks (dva kusy) autobusov. Nie je možné zákazku rozdeliť na jednotlivé vozidlá. 

7.4. Cenové ponuky je nutné  doručiť iba elektronicky na obe e-mailové adresy uvedené v bode č. 1. 

V prípade, že nebude rovnaká ponuka zaslaná na obe elektronické adresy, bude považovaná za 

neplatnú a uchádzač bude vylúčený. 

7.5. V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky 

obstarávateľovi. 

 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

 

8.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najvýhodnejšia cena za 

kilogram v € bez DPH. 

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

byť stanovená ako cena pevná v € bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne 

aj s DPH. 

 

9. Špecifikácia predmetu odpredaja 

 

9.1. Trolejbusy: Uchádzač doplní do tabuľky (Príloha č.1) svoju cenovú ponuku zvlášť za vyradené 

vozidla a zvlášť za trakčný motor (cena je v €/kg bez DPH). Všetky trolejbusy je možné odtiahnuť 

na miesto zneškodnenia po vlastnej osi. Špecifikácia jednotlivých trolejbusov: 

 

Typ trolejbusu 14 TR 14 TR 15 TR 15 TR 15 TR 24 TR 

Bočné číslo 78 122 116 117 118 702 

Trakčné motory (počet) 1 1 2 2 2 1 

 

9.2. Autobusy: Uchádzač doplní do tabuľky (Príloha č.1) svoju cenovú ponuku za vyradené vozidla 

(cena je v €/kg bez DPH). Autobus bočné číslo 347 je možne odtiahnuť na miesto zneškodnenia po 

vlastnej osi, autobus bočné číslo 349 je po požiari nepojazdný a nedá sa odtiahnuť po vlastnej osi. 

Špecifikácia jednotlivých autobusov: 

 

Typ Karosa B 961 Karosa B 961 

Bočne číslo 347 349 

Stav vozidla Kompletný Nekompletný – vozidlo po požiari 
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10. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

 

10.1. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky. 

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

podľa bodu 6. 

10.3. Všetky vyradené vozidlá sa nachádzajú v areáli  DPMP, a.s., Bardejovská č.7, 080 06 Ľubotice. 

10.4. Bližšie informácie a obhliadku vyradených vozidiel v areáli DPMP, a.s. je možné dohodnúť 

s kontaktnou osobou: Ing. Lukáš Pribula, tel. č. 0910 947 223. 

10.5. Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov elektronicky e-mailom 

s výsledkom vyhodnotenia. 

10.6. Všetky náklady spojené s prepravou vyradených vozidiel a tiež výdavky spojené s prípravou, 

predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi. 

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

a súťaž zrušiť. 

 

 


