
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)  

1.      Identifikácia obstarávateľa: 

         Názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.                                  IČO:36 007099 

  

         Kontaktná osoba:     Ing. Peter Ďurkovský 

         Elektronická pošta:  peter.durkovsky@dpmz.sk                                 

         Telefón: 041/5660168  

           
                                                                              

         S í d l o: 

         Obec (mesto): Žilina                                                                           

         Ulica: Kvačalova   2                                                                                      

         PSČ: 011 40                                          

         Internetová adresa:  www.dpmz.sk 

 

 

2.      Názov predmetu zákazky:        

         Dvojdielna jednostupňová pracovná plošina 

 

3.      Špecifikácia predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je obstaranie dvojdielnej jednostupňovej pracovnej (montážnej)  

plošiny, ktorú bude obstarávateľ používať pri revíznych prehliadkach a opravách 

autobusov s hybridným pohonom, nakoľko niektoré z týchto činností a úkonov sa 

vykonávajú v priestore hornej (strešnej) kapoty autobusov. 

Obstarávaná plošina má umožniť školeným zamestnancom obstarávateľa bezpečný 

prístup k priestoru hornej kapoty autobusu a konštrukčné riešenie tejto plošiny 

s obslužnými lávkami musí umožniť zamestnancom pohyb a manipuláciu či už 

s náhradnými dielmi alebo prípravkami používanými k servisu a údržbe autobusov. 

  

 Požiadavky na dvojdielnu jednostupňovú pracovnú (montážnu) plošinu 

-Maximálne rozmery: dĺžka 6000 mm,  šírka plošiny 1100 mm, šírka nástupného 

    schodiska 800 mm , prejazdná výška 3 400 mm, možnosť  

    nastavenia výšky na kolesách pojazdu v rozmedzí max do 400 

    mm; 

-Maximálna hmotnosť: 700 kg; 

-Použitý materiál: ľahké zliatiny; 

-Povrchová úprava: matné farebné prevedenie; 

-Nosnosť:  400kg; 

-Delenie plošiny: dĺžka 1. dielu max. 3. 800mm, 2. dielu max. 2 200 mm,  

    prepojovacia lávka šírky 1100 mm;  

-Prístup na plošinu: po schodoch so zábradlím; 

-Mobilita:  možnosť manuálneho horizontálneho presunu v priestore dielne 

    za pomoci dvoch pracovníkov, bez použitia ďalšej techniky; 

-Variabilita plošiny: po uvoľnení štyroch mechanických spojov možnosť presunu 1. 

    a 2. dielu plošiny tak, aby mohla byť inštalovaná horná obslužná 

    lávka; 
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                 Inštalácia lávky prostredníctvom max. štyroch mechanických 

    spojov /dva na každej strane/. Horná obslužná lávka musí mať 

    také technické riešenie, aby jej inštalácia mohla byť bezpečne 

    realizovaná za pomoci vysokozdvižného vozíka a dvoch  

    zamestnancov. Po jej inštalácii musí byť zabezpečený prejazd 

    vozidla šírky 2500 mm. 

-Pevné bezpečnostné zábradlia; 

-Zabezpečenie proti posunutiu plošiny počas práce, výstupu a nástupu na plošinu; 

-Zabezpečenie plošiny proti prevráteniu počas práce, výstupu a nástupu na plošinu; 

-Zabezpečenie tuhosti konštrukcie pri jej presune a počas práce na plošine. Priehyb pri 

maximálnom zaťažení do 20 mm, bočný výkyv počas práce, výstupu a nástupu na 

plošinu maximálne 10 mm; 

-Bočné časti plošiny opatrené vhodným technickým riešením, aby pri jej náhodnej 

kolízii  s autobusom nedošlo k jeho poškodeniu; 

-Prevedenie stupníc schodov a podlahy: protišmykové; 

-Doklad (napr. prehlásenie výrobcu alebo vyhlásenie o zhode), že plošina spĺňa všetky 

bezpečnostné predpisy platné podľa aktuálnej legislatívy v Slovenskej republike pre 

používanie uvedeného typu v prevádzke servisu motorových vozidiel; 

-Záručná doba na dodaný tovar v súlade s aktuálnou (platnou) legislatívou Slovenskej 

republiky; 

 

Obstarávateľ dáva k dispozícii záujemcom o zákazku rozmery vozidla s karosériou 

(Príloha č. 1 Výzvy). Informácie o rozmeroch slúžia pre správny  návrh rozmerov 

dvojdielnej jednostupňovej pracovnej (montážnej) plošiny. 

 

Obhliadka priestorov dodania predmetu zákazky je možná po dohode s obstarávateľom. 

Kontaktná osoba vo veci realizovania obhliadky: Ing. Ľubomír Fides, tel.: 

+421905511911, e-mail: lubomir.fides@dpmz.sk. 

 

Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z  Hlavného slovníka, 

prípadne alfanumerický kód z  Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV/SSO), vrátane číselného kódu služby súvisiacej s dodaním tovaru: 

 

44212300-2 Konštrukcie a ich časti 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky za 24 mesiacov: cca 9 500,00 EUR bez DPH.     

Prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky nemusí byť dôvodom na neprijatie  

ponuky resp. na zrušenie tohto obstarávania. 

 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky.  

  

Bližšie informácie ohľadom technickej špecifikácie obstarávaného tovaru ako aj ostatné 

informácie týkajúce sa obstarávania predmetu zákazky poskytne Ing. Peter Ďurkovský 

(peter.durkovsky@dpmz.sk) a to písomnou formou (e-mailom) na základe písomne 

doručenej otázky od uchádzača. Otázky k predmetu zákazky môžu uchádzači zasielať e-
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mailom do 20.06.2019 (vrátane tohto dňa). Odpoveď bude doručená najneskôr 

24.06.2019. 

4. Typauzavretejazmluvy:                                                                                               

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Návrh Kúpnej zmluvy predkladá 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi. Preddavky a zálohy obstarávateľ neposkytuje. 

Lehota splatnosti faktúry: do 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. 

 Cenová ponuka s navrhnutým technickým riešením plošiny od úspešného uchádzača 

bude následne prílohou Kúpnej zmluvy. 

5.      Miesto a termín dodania tovaru:   

         Žilina (prevádzka Košická ul.). Termín dodania: do 40 pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti Kúpnej zmluvy. 

 

6.      Cena a spôsob určenia ceny:  

         Cena za predmet zákazky bude stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. v znení  

         neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky  

         (doprava a montáž plošiny v objekte obstarávateľa, zaškolenie personálu na obsluhu 

 plošiny). 

  

7.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

         Jediným hodnotiacim kritériom je najnižšia cena spolu v EUR bez DPH za celý predmet 

 zákazky. Ako úspešný bude vyhodnotený ten uchádzač o zákazku, ktorý predloží 

 obstarávateľovi najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.  

 

8.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na  

         dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  

Zábezpeky, zálohy a preddavky: neuplatňujú sa. Obstarávateľ neposkytuje zálohovú 

platbu. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu až po (resp. pri) dodaní tovaru. 

Lehota splatnosti faktúr je stanovená 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.  

 

9.      Podmienky účasti uchádzačov: 

         Nevyžadujú sa. 

 

10. Obsah ponuky: 

 Každý uchádzač predloží obstarávateľovi iba jednu kompletnú ponuku (spôsobom, 

formou a v lehote podľa bodu 11. tejto Výzvy). 

 Platnosť ponuky sa vyžaduje 60 dní od jej vyhotovenia. 

 V ponuke bude uvedené a ponúknuté jedno technické riešenie dvojdielnej jednostupňovej 

pracovnej (montážnej) plošiny, doplnené obrázkovou dokumentáciou (technický výkres 

alebo náčrt s uvedením rozmerov, kótovaním), pričom ponúknuté technické riešenie musí 

byť v súlade s informáciami/požiadavkami uvedenými v bode 3. tejto Výzvy). 

 Ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky (t.j. konečnú 

 cenu, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky ako sú doprava 

 a montáž plošiny v objekte obstarávateľa, zaškolenie personálu na obsluhu 

 plošiny). 

  Ponuka bude podpísaná zodpovednou osobou uchádzača s uvedením jej mena, 

priezviska. V ponuke bude uvedený dátum vyhotovenia ponuky. 



 V ponuke musia byť uvedené identifikačné údaje uchádzača, ktorý predkladá ponuku 

(obchodný názov, adresa sídla, IČO) a kontaktné údaje (telefón, e-mail) na osobu 

uchádzača. 

 Ak technické riešenie ponuky nebude vyhotovené podľa požiadaviek/podmienok 

uvedených v tejto Výzve, takáto ponuka uchádzača nebude zaradená do vyhodnotenia 

ponúk na základe hodnotiaceho kritéria podľa bodu 7. Výzvy. 

   

            

11.     Lehota na predkladanie cenových ponúk:                                                                                               

 

          do 27.06.2019 (vrátane tohto dňa) 
 

-Forma predkladania ponúk: elektronická (e-mailom) 

 

-Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: peter.durkovsky@dpmz.sk                                                                                     

      

         -Jazyk, v ktorom je možné predložiť ponuky alebo doklady: slovenský alebo český 

 

 Uchádzač môže predložiť obstarávateľovi na predmet zákazky iba jednu ponuku.  

 

12.     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 záujemcov a zrušiť postup zadávania  

            zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí  

            výšku finančných prostriedkov, ktorú má objednávateľ určenú na predmet zákazky. 

Tiež si vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu zákazky, ak sa zmenili  

            okolnosti , za ktorých bol cenový prieskum začatý, alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ  

bola obstarávateľovi predložená iba jedna cenová ponuka, resp. ak iba jedna ponuka     

splnila všetky požiadavky obstarávateľa uvedené vo Výzve a bola zaradená na 

vyhodnotenie. 

- Obstarávateľ v procese vyhodnotenia ponúk môže požiadať uchádzača o písomné    

  vysvetlenie informácií, ktoré sú uvedené v ponuke. Po vyhodnotení ponúk   

  obstarávateľ písomne oznámi každému uchádzačovi informáciu o výsledku   

  vyhodnotenia cenových ponúk a výsledok bude zverejnený na webovom sídle  

  obstarávateľa v sekcii verejné obstarávanie. 

 

 

 

 V Žiline, 11.06.2019 

 

 Vypracoval: Ing. Peter Ďurkovský 

     odd.  verejného obstarávania 


