
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskumu 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: 

Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických 

zariadeniach elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. 

 

4.Opis predmetu zákazky, špecifikácia, rozsah, miesto a termín realizovania: 

Predmetom zákazky je vykonanie (aktualizačnej) prípravy na skúšky a realizácia odborných 

skúšok pre činnosť vykonávanú na určených technických zariadeniach elektrických podľa 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. a podľa Vyhlášky MDPT SR č.  

205/2010 Z. z. 

Špecifikácia / rozsah požadovanej aktualizačnej prípravy na skúšky a samotných skúšok 

+ počet osôb, ktoré budú pripravované na skúšku a preskúšané: 

§ 26   E1, E2, E4a pre zabezpečenie pracoviska v opravárenských halách,E6, E11 2x 

§ 26   E2, E4a pre zabezpečenie pracoviska v opravárenských halách,E6, E11  8x 

§ 25   E2, E4a pre zabezpečenie pracoviska v opravárenských halách,E6, E11  5x 

§ 25   E2, E11           3x 

§ 26    E1, E2, E3, E4a E5 E11        3x 

§ 25    E1, E2, E3, E4a E5 E11        3x 

          ________________ 

          spolu:       24 osôb 

 

 

Požadované miesto konania prípravy na skúšky a skúšok:  

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

 

Termín konania aktualizačnej prípravy na skúšky a skúšok:  

Aktualizačná príprava na skúšky a skúšky samotné musia byť pre všetkých zamestnancov 

(účastníkov) ukončené v termíne do 08.06.2018. Z dôvodu viaczmennej prevádzky a počtu 

zamestnancov, obstarávateľ pokladá za vhodné rozdeliť aktualizačnú prípravu a skúšky na 

niekoľko dní. Presné termíny budú dohodnuté s úspešným uchádzačom. 
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Vykonávateľ aktualizačnej prípravy na skúšky a skúšok samotných musí spĺňať: vykonávanie 

vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených 

technických zariadeniach elektrických, v rozsahu overenia odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činností na UTZ elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) Vyhlášky č. 205/2010 

Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) elektrických podľa § 23 až § 27 

Vyhlášky o UTZ na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11. 

 

5.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 

Objednávka 

 

6.Financovanie predmetu zákazky: 

Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 

 

7.Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí byť oprávnený vykonávať aktualizačnú prípravu vrátane skúšok podľa 

špecifikácie a podmienok uvedených vyššie (bod 4. Výzvy). Oprávnenosť uchádzača 

obstarávateľ preverí náhľadom do verejne prístupného registra na webovom sídle Dopravného 

úradu. 

 

8.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

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

prípravu na skúšku a za skúšku (t.j. spolu za 24 osôb). 

V cene, ktorú uchádzač ponúka, musia byť zahrnuté náklady súvisiace s lektorskou 

činnosťou, osvedčenie a overenie vedomostí. 

 

Ak je uchádzač platcom DPH, cenu za predmet zákazky uvedie v EUR bez DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, cenu uvedie vo vyjadrení ako cena celkom v EUR a na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

 

Uchádzač uvedie v ponuke cenu (EUR) v nasledovnej štruktúre: 

 

-Príprava na skúšku (obsluha UTZ elektrických v zmysle vyhl. 205/2010)  

§ 25 cena za 1 osobu (pri počte 11 osôb) =  

§ 26 cena za 1 osobu (pri počte 13 osôb) = 

Cena spolu za prípravu na skúšku (§ 25, § 26) za 24 osôb = 

 

-Cena za skúšku (obsluha UTZ elektrických v zmysle vyhl. 205/2010) 

Cena za 1 osobu =  

Cena za 24 osôb = 

 

-Cena spolu za prípravu na skúšku a za skúšku (za 24 osôb) = 

 

 



9.Spôsob predkladania cenových ponúk: 

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

peter.durkovsky@dpmz.sk 

 

10.Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 9. do 12.04.2018 

(vrátane tohto dňa). 

 

11.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 30.04.2018 

 

12.Komunikácia a jazyk 

Obstarávateľ určil v tomto obstarávaní spôsob komunikácie elektronickou poštou (e-mailom) 

v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a doklady v nej predložené (ak je 

relevantné) budú predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. 

 

13.Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 

Do 17.04.2018 

 

14.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. 

 

 

 

V Žiline, 29.03.2018 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk

