
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.Predmet zákazky: 
Trojvrstvový nerezový komínový systém 
4.Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia, miesto a termín dodania: 
Predmetom zákazky je dodávka trojvrstvového nerezového komínového systému do objektu 
DPMŽ (nebytový priestor o rozlohe 85,26 m2 budovy koncovej stanice, ktorá sa nachádza na 
pozemku KN-C 787/9 v kat. úz. Žilina, ul. Vysokoškolákov na sídlisku Vlčince, lokalita 
s miestnym názvom „Jama“), jeho inštalácia, montáž a súvisiace práce, príprava na prevádzku 
a zabezpečenie revízie (vrátane revíznej správy o spôsobilosti na prevádzku). 
Opis súčasného stavu: 
-označenie komína – dymovodu: STN EN 1443 T400 N1 O D 3 G50 AK/AK; 
-druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: kozub TR B; 
-zistené nedostatky: nedostatočne kotvený, poškodená neúčinná výška bez vyberacieho 
otvoru; 
Zamýšľaný ako vhodné riešenie je: trojvrstvový nerezový komínový systém SCHIEDEL ICS 
50 DN200 6,09 m. Jedná sa o univerzálny systém určený pre všetky typy palív a všetky typy 
tepelných spotrebičov (napr. malé krbové vložky, bytové kotly až po priemyselné zariadenia, 
ako sú pece, vykurovacie jednotky a pod.). Komínový systém je vyrábaný z vysoko kvalitnej 
nerezovej ocele s prídavkom zušľachťujúcich prímesí, zváraný laserom v ochrannej 
atmosfére. 
Trojvrstvový systém pozostáva: 
-z vnútornej vložky z vysoko akostnej ocele 1.4404 hrúbky 0,5 mm od priemeru 400  0,6 mm; 
-z izolačnej vrstvy zo Superwool hrúbky 50 mm; 
-z vonkajšieho opláštenia z vysoko lešteného nerezového plechu 17240 hrúbky 0,6 mm. 
Klasifikácia podľa EN 1856-1: T600 N1 D V3 L500050 G25, T400 N1 W V2 L50050 G25 
Certifikát: 0036 CPD 91236 005 
Riešenie komínové systému pre podmienky DPMŽ pozostáva z nasledovných dielov: 
-zakladací profil (1 ks) 
-dno s podperou ICS50-06 200 (1 ks) 
-dvierkový diel vnútor. dvierka ICS50 200 + SP (1 ks) 
-sopúch O° ICS50 200 + 2 krát spona (1 ks) 
-krycia hlava kónická ICS50 200 + spona (1 ks) 
-Meidingerova hlava PPL (1 ks) 
-lôžko pre predĺženie D=300 (2 ks) 
-predĺženie pre lôžko L4 A=750 (2 ks) 



-prechod PPL ICS50 200 (1ks) 
-zemniaca objímka D=350 (1 ks) 
-rovný diel 955 ICS50 200 + spona (4 ks) 
 
Obstarávateľ akceptuje tiež certifikovaný kompatibilný ekvivalent od iného výrobcu, ktorý 
spĺňa vyššie uvedené charakteristiky. 
V celkovej cene za komínový systém špecifikovaný vyššie musia byť zahrnuté: dodávka 
tovaru, doprava na miesto realizácie, práce a montáž, príprava na prevádzku a zabezpečenie 
revízie v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (vrátane odovzdania revíznej správy 
obstarávateľovi). Až po odovzdaní revíznej správy bude dodávateľovi diela uhradená faktúra 
za celý predmet zákazky. 
Nie je podmienkou, aby úspešný uchádzač bol zároveň oprávnenou osobou na výkon vyššie 
uvedenej revízie. 
Obstarávateľ ponúka záujemcom možnosť obhliadky, ktorá sa uskutoční v prípade prejavenia 
záujmu v jednom termíne, ktorý bude oznámený záujemcom. Záujem je potrebné nahlásiť e-
mailom na adresu kontaktnej osoby do 15.01.2018 vrátane tohto dňa. 
5.Lehota na poskytnutie vysvetlenia k predmetu zákazky: 
Obstarávateľ poskytne vysvetlenie záujemcovi o zákazku v prípade ak o to záujemca požiada 
elektronickou poštou (e-mailom) a to v termíne do 15.01.2018 (vrátane tohto dňa). Následne 
obstarávateľ odošle v termíne nasledujúci pracovný deň po doručení otázky odpoveď 
záujemcovi, všetkým osloveným subjektom a zverejní otázky a odpovede na svojom 
webovom sídle.  
6.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky. 
Úspešným bude ten uchádzač, ktorý za celý predmet zákazky ponúkne najnižšiu cenu. 
Cena, ktorú ponúkne uchádzač, musí zohľadňovať všetky náklady spojené z realizáciou 
zákazky.   
Platca DPH uvedie cenu za celý predmet zákazky v zložení: cena v EUR bez DPH, sadzba 
DPH v % a výška DPH v EUR, cena v EUR s DPH. 
Neplatca DPH uvedie cenu za celý predmet vyjadrenú ako cena celkom v EUR. 
7.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 
Objednávka 
8.Financovanie predmetu zákazky: 
Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 
9.Podmienky účasti uchádzačov: 
Nevyžadujú sa. 
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 18.01.2018 
(vrátane tohto dňa). 
12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 
Do 09.02.2018 



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 (ak je 
relevantné) budú predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. 
14.Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 
Do 23.01.2018 
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, 11.01.2018 


