
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: 

Projektová dokumentácia k realizácii stavby elektrickej infraštruktúry pre priebežne nabíjaný 

elektrobus zo siete trolejového vedenia 

 

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

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v elektronickej forme vo 

formáte PDF. (4x na nosiči CD resp. DVD) a v tlačenej (listinnej) forme v počte 4 paré. 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. 

Požiadavka na projektanta: Projektant musí spĺňať požiadavku na § 27 elektrotechnik 

špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu E2, E4a, E11, 

podľa vyhlášky č. 205/2010 MDP a T SR. Projektant, resp. úspešný uchádzač zabezpečí 

posúdenie a schválenie projektovej dokumentácie (ďalej PD)  UTZ  v zmysle vyhlášky č. 

205/2010 Z.z. a schválenie na Dopravnom úrade SR. Následne bude predmet zákazky 

odovzdaný obstarávateľovi. 

Predpokladaný termín dodania: Obstarávateľ predpokladá, že zhotoviteľ odovzdá 

zhotovené dielo podľa požiadaviek obstarávateľa do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo. 

Opis predmetu zákazky: Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu 

dvoch nabíjacích miest pre statické pantografické nabíjanie elektrobusov z trolejovej siete 

DPMŽ. Obidve nabíjacie miesta budú dobudované do stávajúcej trolejovej siete DPMŽ. 

Trolejové vedenie bude napájané z príslušného trakčného napájacieho úseku určeného 

k prevádzke trolejbusov. Konštrukčne bude riešené ako samostatné, čiže zo stávajúceho 

trolejového vedenia pre prevádzku trolejbusov nebude možné odbočiť na toto nabíjacie 

stanovište. Prvé miesto je situované na ul. Kuzmányho, zástavka MHD Polícia. V blízkosti 

zástavky MHD Polícia na ul. Kuzmányho sa nachádza rozvodná skriňa napájania trolejového 

vedenia pre trakčný úsek U 1.7 napájaná z trakčnej meniarne Veľká Okružná.  Druhé určené 

miesto nabíjania je v trolejbusovom depe. Má dve možné varianty. Výber určeného 

nabíjacieho miesta podľa dostupnejšieho technického riešenia. Prvé miesto sa  nachádza na 

odstavnej ploche, pri stredovom zelenom páse, v smere od vjazdu do depa k udržovni 

trolejbusov. V danom zelenom páse sa nachádzajú rozvodné skrine napájania trakčného úseku 

U 3.3, napájané z trakčnej meniarne Závodie. Druhé možné miesto nabíjania je na parkovisku 

trolejbusov v odstavnom pruhu č. 1. V blízkosti určeného miesta sa nachádzajú rozvodné 
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skrine napájania trolejového vedenia pre trakčný  úsek U 3.4, tiež napájaný z trakčnej 

meniarne Závodie.  PD musí spĺňať požiadavky zákona č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky č. 

205/2010 MDP a T SR a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, a noriem STN, EN 

a EHK, platné v čase realizácie stavby. 

Stručný opis elektrických častí elektrobusu, určených k pantografickému nabíjaniu 

z elektrickej siete DPMŽ: Elektrobus je vybavený dvojpólovým odpruženým 

polopantografickým zberačom, ktorý slúži k nabíjaniu elektrobusu zo špeciálnych nabíjacích 

stanovíšť, napájaných z trakčnej trolejovej siete 750 V DC. Pantograf je umiestnený na 

streche vozidla a je konštruovaný v prevedení s dvojitou izoláciou. Je určený pre časté 

nabíjanie. Proces nabíjania je možné aktivovať iba pri stojacom vozidle. Pri nabíjaní je jazda 

vozidla blokovaná. Predpokladaná výška trolejového drôtu na nabíjacích stanovištiach ja 4400 

až 4600 mm od vozovky. Vzdialenosť nabíjacieho vedenia medzi pólmi musí byť v tolerancii 

750 mm + - 25 mm. 

Požiadavky na prevedenie trolejového vedenia: TV musí byť dostatočne pružné 

v prevedení pružné zavesenie. Pokiaľ náklon vozidla prekročí 2° je náklon vozidla prenášaný 

na trolejového vedenia. TV musí poskytnúť dostatočnú pružnosť, aby dovolilo ďalší náklon 

vozidla. Musí odolávať častým rázom pri dosadnutí pantografovej hlavice na trolejové 

vedenie. 

Základné parametre trolejového vedenia: 

Menovité napätie                                                     - 750 VDC 

Menovitý prúd pre nabíjanie jedného elektrobusu    - 180 A 

Krátkodobý prúd (30 sekúnd)                                   - 220 A / 30 min / 1x za hodinu 

Krátkodobý prúd ( 5 sekúnd)                                    - 250 A / 5 sek / 1x za hodinu 

Kontaktná sila pantografického zberača                   - 100 N  

Výška od povrchu státia k trolejovému vedeniu:  

nezaťažený stav                                                        - 4400 mm 

zaťažený stav                                                           - 4600 mm 

rozdiel výšok kontaktných pólov                             - max. 20 mm 

stúpanie/ klesanie trolejového vedenia                     - max. 1:50 (2%) 

prierez vodiča trolejového drôtu                              - 120 mm2 

Rozpätie kontaktných pólov musí byť trvanlivé a nemenné po celej dĺžke nabíjacieho 

stanovišťa. Doporučené je použiť izolačné rozperky. 

 

 
                             Obr. č. 1 Tvar TV v prevedení 1 x 120 mm2 

 



Trolejové vedenie musí byť zavesené tak, aby miesto pre pripojenie pantografického zberača 

bolo približne uprostred zaveseného úseku trolejového vedenia, medzi ukotvením trolejových 

drôtov. Stred nabíjacieho stanovišťa a stred trolejového vedenia musia ležať v jednej rovine, 

kolmej na rovinu vozovky. 

   

5.Obhliadka, prístup k dokumentácii a vysvetľovanie: 

Obstarávateľ umožní záujemcom zúčastniť sa obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, 

v rámci ktorej budú záujemcom sprístupnené všetky požadované dokumenty nevyhnutné 

k realizácii zákazky a pre vypracovanie ponuky a to najmä: projekty trolejového vedenia 

a napájacích káblov v daných lokalitách, technická špecifikácia elektrobusov, ktoré budú 

obstarávateľovi dodané a pod. 

Obhliadka bude realizovaná dňa 12.04.2018 o 10:00 hod v sídle dopravného podniku. 

Záujem o účasť na obhliadke záujemca oznámi e-mailom na adresu 

peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 10.04.2018 (vrátane tohto dňa). 

Termín obhliadky potvrdí obstarávateľ záujemcom prostredníctvom e-mailu dňa 11.04.2018 

v doobedňajších hodinách. 

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

svoje otázky e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 10.04.2018 

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

však do 13.04.2018 (vrátane tohto dňa). 

 

6.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 

Zmluva o dielo 

 

7.Financovanie predmetu zákazky: 

Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 

 

8.Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí byť oprávnený vykonať predmet zákazky podľa špecifikácie a podmienok 

uvedených vyššie (bod 4. Výzvy, požiadavka na projektanta). Oprávnenosť uchádzača 

uchádzač preukáže platným dokladom, t.j. scan dokumentu vo formáte PDF. doručený spolu 

s ponukou v lehote na predkladanie ponúk (e-mailom) na adresu obstarávateľa 

(peter.durkovsky@dpmz.sk).  

 

9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

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

predmet zákazky. 

 

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. 
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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 19.04.2018 

(vrátane tohto dňa). K cenovej ponuke predloží PDF. doklad podľa bodu 8. tejto Výzvy. 

 

12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 30.04.2018 

 

13.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 budú 

predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. 

 

14.Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 

Do 24.04.2018 

 

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. 

 

 

 

V Žiline, 03.04.2018 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk

