
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný prostredníctvom Výzvy na predkladanie cenových ponúk)  

 

 

 

1.Obstarávateľ:  

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina (IČO: 36 007 099) 

 

2.Kontaktná osoba:  

Ing. Peter Ďurkovský (e-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk, tel.: 0415660168) 

 

3.Názov zákazky: 

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 

 

4.Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ďalšie požiadavky obstarávateľa: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorá spočíva v zabezpečení certifikácie systému 

manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 v podmienkach Dopravného podniku 

mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina. 

Predmetom určeným na certifikáciu je údržba vozidiel (t.j. procesy, postupy, organizačné 

a personálne zabezpečenie s tým spojené). Obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie za 

účelom následného získania poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel (trolejbusov). Podmienkou získania 

tohto poverenia je okrem iného aj preukázanie sa platným certifikátom systému manažérstva 

kvality ISO 9001 pre túto činnosť. 

K 31.07.2018 je v dopravnom podniku zamestnaných 267 zamestnancov, z toho 

v organizačných útvaroch údržby vozidiel T-bus 29 zamestnancov. 

Certifikácia bude prebiehať na prevádzke Kvačalova ul., Žilina, kde sa zároveň nachádza aj 

administratíva dopravného podniku. 

Termín začatia procesu certifikácie: bezodkladne po uzavretí zmluvy (nakoľko potreba 

získania certifikátu ISO 9001 z dôvodu uvedeného vyššie neznesie odklad); najneskôr však do 

15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, o čom bude obstarávateľ zmluvnú stranu 

písomne informovať. 

Cenová ponuka na predmet zákazky musí zahŕňať: 

-cenu za vykonanie certifikačného auditu (t.j. za celý proces certifikácie vrátane vystavenia 

certifikátu a vrátane pridelenia certifikačnej známky, ak takúto subjekt vystavuje spolu 

s certifikátom); 

-cenu za 1. a 2. kontrolný audit (t.j. 1 rok po vykonaní certifikačného auditu a 2 rok po 

vykonaní certifikačného auditu); 

-V celkovej cene za predmet zákazky (cena spolu za certifikačný audit a obidva kontrolné 

audity) musia byť zahrnuté aj náklady na vycestovanie a ubytovanie a prípadne aj iné náklady 

spojené s certifikačným auditom a kontrolnými auditmi);  
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5.Vysvetľovanie:  

V prípade potreby obstarávateľ poskytne záujemcom vysvetlenie k zákazke. Záujemca odošle 

svoje otázky e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 13.08.2018 

(vrátane tohto dňa). Záujemcom bude bezodkladne doručená e-mailom odpoveď, najneskôr 

však do 15.08.2018 (vrátane tohto dňa). 

 

6.Forma zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom: 

Zmluva (návrh zmluvy predkladá iba úspešný uchádzač na vyzvanie obstarávateľom).  

Predpokladaný termín uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom: koniec augusta/ začiatok 

septembra 2018. 

 

7.Financovanie predmetu zákazky: 

Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 

 

8.Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač predloží (e-mailom): 

-scan výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  registra, z ktorého je zrejmé, že je 

oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky; 

-zoznam minimálne dvoch subjektov (Obchodný názov subjektu, adresa sídla, kontaktná 

osoba a jej e-mail, prípadne tel. číslo), u ktorých uchádzač realizoval za posledné 2 roky ku 

dňu predloženia cenovej ponuky proces certifikácie podľa ISO 9001; 

-cenovú ponuku, ktorá zahŕňa údaje o cene uvedené v bode 4. tejto Výzvy; 

 

9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

Ponuky uchádzačov  budú vyhodnotené na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena spolu v 

EUR za celý predmet zákazky.  

Ak je uchádzač platiteľom DPH, cenu za predmet zákazky uvedie: v EUR bez DPH, sadzbu 

a výšku DPH a cenu s DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní 

v ponuke. 

 

10.Spôsob predkladania cenových ponúk: 

Elektronickou poštou (e-mailom). Uchádzač odošle svoju ponuku na e-mailovú adresu: 

peter.durkovsky@dpmz.sk 

 

11.Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 10. do 16.08.2018 

(vrátane tohto dňa).  

 

12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 30.09.2018 

 

13.Komunikácia a jazyk 
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Obstarávateľ určil v tomto obstarávaní spôsob komunikácie elektronickou poštou (e-mailom) 

v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a doklady v nej predložené budú 

predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. 

 

14.Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 

Do 23.08.2018 

 

15.Doplňujúce informácie: 

-Všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca o 

zákazku bez finančného nároku voči obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok prieskumu 

trhu. 

-Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z cenových ponúk v prípade neobvykle 

vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak 

všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktorú môže obstarávateľ použiť na 

financovanie predmetu zákazky. Tiež si vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu 

zákazky, ak sa zmenili okolnosti , za ktorých bol prieskum trhu začatý, alebo môže prieskum 

trhu zrušiť, pokiaľ bola obstarávateľovi predložená iba jedna cenová ponuka, resp. ak iba 

jedna cenová ponuka splnila všetky požiadavky obstarávateľa uvedené vo Výzve na 

predkladanie ponúk. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie aj bez 

uvedenia dôvodu. 

 

 

V Žiline, 08.08.2018 


