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   Odd.VO/5660168    
 
 
VEC:  
Oznámenie č. 1 
k OVS - Nákup náhradných dielov na trolejbusy - mechanická časť a náhradných dielov na 
trolejbusy - elektrická časť pre DPMŽ o odpovedi č. 1 
 
 
 Uchádzač  k predmetnej výzve obchodnej verejnej súťaže zaslal žiadosť  v zmysle  otázok 
č. 1 a č. 2, v znení:  

Otázka č. 1  

V súťažných podkladoch príloha č. 1 – Cenník, 1. časť - ND pre Tbusy ŠKODA -SOR - mechanické ND  a 
príloha č. 1 – OPIS, Tabuľka č. 3 Náhradné diely mechanické požadujete:  

237 S21441010325790 Snimac opotrebenia platniciek 21441010325790 1 ks 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie katalógového čísla vyššie uvedenej položky 
nakoľko na základe uvedeného katalógového číslo nie je možne identifikovať túto položku ako 
originálny  náhradný diel. 

Otázka č. 2  

V súťažných podkladoch príloha č. 1 – Cenník, 1. časť - ND pre Tbusy ŠKODA -SOR - mechanické ND  a 
príloha č. 1 – OPIS, Tabuľka č. 3 Náhradné diely mechanické požadujete: 
212 S9100431160 Sada oprav. trmena kotucovej brzdy 3skup.UNB5053 4 ks 

214 S9100430949 Sada oprav.trmena kotuc. brzdy 9100-430-949 BEN 5 ks 

215 S9100431104 Sada oprav.trmena kotuc.brzdy 9100-431-104 BEN 6 ks 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie katalógového čísla vyššie uvedených položiek 
nakoľko na základe uvedených  katalógových čísel nie je možne identifikovať tieto položky ako 
originálne náhradné diely. 

 
 



 
Vyhlasovateľ súťaže, ako obstarávateľ, odpovedal nasledovne:  
 
Add otázka č. 1 
 
Položka č. 237  v 1. časti  ND pre T busy ŠKODA - SOR - mechanické  
237 S21441010325790 Snimac opotrebenia platniciek 21441010325790 1 ks 

nebude predmetom obstarávania a bude z predmetu výzvy vyradená.  
 
 
Add otázka č. 2 
 
Položky č. 212, 214 a 215 v I. časti ND pre T busy ŠKODA – SOR – mechanické  
212 S9100431160 Sada oprav. trmena kotucovej brzdy 3skup.UNB5053 4 ks 

214 S9100430949 Sada oprav.trmena kotuc. brzdy 9100-430-949 BEN 5 ks 

215 S9100431104 Sada oprav.trmena kotuc.brzdy 9100-431-104 BEN 6 ks 

nebudú predmetom obstarávania a budú z predmetu výzvy vyradené.  
 
 
Záver: 
 
Po preverení danej požiadavky a z toho vyplývajúcich zistení technickým úsekom obstarávateľa 
budú všetky štyri položky pre 1. časť - ND pre T busy ŠKODA -  SOR – mechanické vyňaté zo 
zoznamu požadovaných náhradných dielov, ktoré sú predmetom aktuálnej obchodnej verejnej 
súťaže. 
Z toho vyplývajú k 19.4.2021 aktualizačné zmeny: 

1. Vo vyhlásenej  Výzve v časti Tabuľka 1 Rozdelenie predmetu výzvy a výšky PHZ, kde 
bude upravená výška  PHZ;  v Poznámke bodu 5, časti XI. výzvy, kde pre časť 5.1 bude 
upravená výška hodnoty zrealizovaných dodávok tovaru za celé sledované obdobie, ktoré 
bude obstarávateľ sledovať  

2. V Prílohe  č. 01_OPIS-1,  Tabuľka č. 3 Náhradné diely mechanické, kde budú vyradené 
poradové čísla položiek č.  237, 212, 214, 215 

3. V Prílohe  č. 1_Cenník pre  1. časť - ND pre Tbusy ŠKODA -SOR - mechanické ND, kde 
budú vyradené poradové čísla  položiek č.   237, 212, 214 a 215 

4. V prílohe č. 5.1, kde bude upravená zisťovaná cena celkom za celé sledované obdobie 
spolu.  

 
 
Aktualizovaná výzva a jej prílohy budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa, ako 
obstarávateľa , pri predmetnej OVS ku dňu 19.4.2021.  
 
 
 
V Žiline 19.4.2021  
Odd. verejného obstarávania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


