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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57603-2016:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Trolejbusy
2016/S 036-057603

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
36007099
Kvačalova 2
Kontaktné miesto (miesta): Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
011 40 Žilina
SLOVENSKO
Telefón:  +421 415660168
E-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk 
Fax:  +421 415643742
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.dpmz.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 4)

I.3) Hlavná činnosť
Iné: služby mestskej trolejbusovej a autobusovej verejnej dopravy

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Nákup trolejbusov.

II.2) Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
Kód NUTS SK031

II.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Dodanie nových úplne nízkopodlažných trojnápravových kĺbových trolejbusov MHD pre prevádzkovanie
na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V a nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových sólo
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trolejbusov MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V. Podrobná špecifikácia
zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.

II.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34622300

II.6) Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania

II.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8) Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014–
2020.

VI.2) Doplňujúce informácie:

VI.3) Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia:
17.2.2016
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