
 
 

Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice 
 

IČO:  31297811              DIČ:   2021454776                                                         č. ú.:  7000185422 / 8180  
 
Tel.:  .+421907903776     oddelenie: obchodné oddelenie www.bdke.sk                            e.mail: juhaszova@bdke.sk 
 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Bábkové divadlo v Košiciach 
Sídlo:    Tajovského 4, 040 01 Košice 
IČO:    31297811 
Právna forma: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC 
Kontaktná osoba:  Irena Sepešiová 
Telefón:   +4219048788008 
E-mail:   sepesiova@bdke.sk 
 

 
II. Názov predmetu zákazky: „Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice“  
 
III. Opis predmetu zákazky 
 

B:  Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov škôl na divadelné predstavenia 
do Košíc a späť̌  

- Cena za jednotku množstva bude obsahovať všetky náklady spojené s cestou 
tam a späť, vrátane ceny práce vodičov, parkovného, mýtnych poplatkov, 
pohonných hmôt, stojného, diét pre vodiča a pod.  

- Náklady na trase "garáž-prvé miesto pristavenia" a "posledné miesto 
pristavenia-garáž" znáša dodávateľ.  

Minimálne požiadavky na autobus: 49 miest na sedenie  
 
B.1 Čas plnenia: september 2018 – jún 2019 podľa potreby na základe 

čiastkových objednávok s dobou realizácie do 24 hodín od doručenia objednávky 
 
B.2 Rozsah: jednotka množstva:  km 
   Maximálne množstvo počas času plnenia: 1 250 km 

 
IV. Spôsob určenia ceny: 

 
4.1 Vo svojej ponuke navrhnite cenu za jednotlivé časti podľa rozsahu: 
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- cena za 1 km, 
 
Cenovú ponuku posielajte bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že nie ste platiteľom DPH, 
upozornite prosím na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 
Navrhnutá cena nech zahŕňa všetky náklady spojené s plnením zákazky. 

 
V.  Podmienky financovania: 

5.1  Podmienky financovania: požadujeme financovanie formou faktúry s lehotou 
splatnosti min. 14 dní. 
 

VI. Ďalšie podmienky: 
1. 1. K ponuke je záujemca/uchádzač povinný predložiť tieto doklady:  

- kópiu Výpisu z obchodného registra, resp. Výpisu zo živnostenského registra. 
2. Ponuku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom na adresu 

kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 do 14.9.2018. 
3. Ak ponuka, nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné 

podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto 
nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenej lehote,  verejný 
obstarávateľ ponuku uchádzača vylúči.  

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: - najnižšia cena s DPH v EUR. 
5. Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu je: 18.9.2018 
6. Zmluva bude uzavretá resp. objednávka bude uplatnená u toho uchádzača, ktorého 

ponuka bude mať najnižšiu cenu a predložená ponuka bude v súlade s touto 
výzvou. 
 


