
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: 

Zhotovenie prídavného umývacieho režimu v umyvárni vozidiel MHD 

 

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

Predmetom zákazky je zhotovenie prídavného umývacieho režimu v umyvárni vozidiel MHD. 

Prídavný umývací režim bude slúžiť pre umývanie vybraných typov vozidiel MHD 

(autobusov a trolejbusov). Jedná sa o novozakúpené vozidlá MHD spolufinancované zo 

štrukturálnych fondov EÚ. 

 

Predpokladaný termín zhotovenia predmetu zákazky: Obstarávateľ predpokladá, že 

zhotoviteľ odovzdá zhotovené dielo podľa požiadaviek obstarávateľa do 1 mesiaca odo dňa 

doručenia objednávky zhotoviteľovi. 

 

Opis predmetu zákazky:  

Použitím nového umývacieho režimu musia kefy umývacej linky obísť vonkajšie spätné 

zrkadlá vozidiel MHD a začať umývať bok vozidla až za spätnými zrkadlami. 

V porovnaní so súčasným stavom, resp. umývacím režimom je nutné, aby nový režim 

pracoval pre ľavú a pravú stranu umyvárne samostatne. Z tohto dôvodu je potrebné zariadenie 

umývacej linky vybaviť ďalšími ovládacími prvkami pre ľavú aj pravú stranu linky 

samostatne. Je nevyhnutné,  aby tieto nové elektrické zariadenia spolupracovali s pôvodnými 

režimami umývania vozidiel MHD.  

Súčasné režimy umývania vozidiel musia ostať zachované. Vypnutím nového programu sa 

musí umyváreň dostať do pôvodného režimu umývania. 

Vzhľadom na značný konštrukčný posun pozícii pravej a ľavej strany umývacej linky, musí 

byť  začiatok a koniec práce nového režimu umývania časovo posunutý z dôvodu posunutia 

ramien umývacích kief. 

Konštrukčné schémy umývacej linky a fotodokumentácia sú uvedené nižšie. 
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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.  

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

peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 25.06.2018 (vrátane tohto dňa). 

Termín obhliadky potvrdí obstarávateľ záujemcom prostredníctvom e-mailu dňa 26.06.2018.  

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

svoje otázky e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 25.06.2018 

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

však do 27.06.2018 (vrátane tohto dňa). 

 

6.Forma zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom: 

Objednávka 

 

7.Financovanie predmetu zákazky: 

Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 

 

8.Podmienky účasti uchádzačov: 

Nevyžadujú sa. Úspešný uchádzač zrealizuje celé dielo vo vlastnom mene, za dodržania 

príslušných právnych predpisov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
mailto: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, t.j. za realizáciu celého diela. 

 

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. 

 

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 02.07.2018 

(vrátane tohto dňa).  

 

12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 31.07.2018 

 

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 09.07.2018 

 

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, 20.06.2018 
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