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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  

VO: Ing. Jozef Boržík 

Telefón: 051/7470 221,  

Elektronická pošta: jozef.borzik@dpmp.sk 

Technické info: Ing. Igor Derňar 

Telefón: 051/7470 223, 0911 947 223 

Elektronická pošta: igor.dernar@dpmp.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1. Služby technickej a emisnej kontroly. 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom dodávky je:  

3.1. Dodávka služby technickej kontroly emisnej kontroly, kontroly originality, zvláštne kontroly 

a pridelenie osvedčenia pre všetky druhy vozidiel Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. . 

3.2. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1. 

 

4. Miestom a lehota dodania predmetu zákazky 

 

4.1. Miestom dodania predmetu zákazky: Areál stanice technickej kontroly dodávateľa. 

4.2. Predmet zákazky bude realizovaný po častiach, podľa potreby, na základe rozpisu vypracovaného 

obstarávateľom pre jednotlivé mesiace. 

4.3. Predmet zákazky, bude realizovaný najneskôr v deň uvedený v rozpise..  

 

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  súpis 

vykonaných prác na stanici technickej kontroly. 

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

5.4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia obstarávateľovi. 
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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) Vyplnenú Prílohu č. 1. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 budú prenesené do zmlúv, ktoré budú 

uzatvorené s víťazným uchádzačom.  

 
7. Predkladanie cenových ponúk 

 

7.1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 22.1.2020 13:00 hod. 

7.2. Cenové ponuky je možné doručiť iba elektronicky. 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 najnižšia cena, 

stanovená podľa prílohy 1.  

 

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. 

 

9. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

 

9.1. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač 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 e –mailovou komunikáciou 

s výsledkom vyhodnotenia. 

9.4. Zmluva bude uzatvorená na 2 roky s možnosťou predĺženia, maximálne však do vyčerpania limitu 

443 000.- € za dodaný tovar a služby. 

9.5. Ceny v zmluvách musia zodpovedať cenám, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1.  

9.6. Víťaz má možnosť predložiť svoj návrh zmlúv, zmluvy však musia reflektovať všetky 

ustanovenia výzvy. 

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

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi. 

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

a súťaž zrušiť. 

 

 

 


