
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:        

         Prevodové oleje 

 

3.      Špecifikácia predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je nákup prevodových olejov a  ich následné dodanie na príslušné 

prevádzky obstarávateľa. 

 

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: 

 

09211400-2 Prevodové oleje 

 

Zoznam obstarávaných prevodových olejov, ich technická špecifikácia, množstvá ich 

spotreby (resp. plánované odberové množstvá) sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. 

Uvedené množstvá majú orientačný charakter a môžu sa v minimálnom rozsahu líšiť od 

skutočne objednávaných množstiev tovarov v priebehu platnosti Rámcovej dohody. 

Obstarávané oleje sú používané pre vozidlá, stroje a zariadenia obstarávateľa.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky za 24 mesiacov: cca 5 000,00 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. V prípade, ak uchádzač nepredloží ponuku na celý sortiment obstarávaných 

prevodových olejov, nebude jeho ponuka zaradená do vyhodnotenia na základe 

hodnotiaceho kritéria. 

  

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 
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doručenej otázky od uchádzača. Znenie otázky, ako aj odpoveď na otázku  obdržia 

písomne (e-mailom) všetci oslovení uchádzači. Otázky k predmetu zákazky môžu 

uchádzači zasielať e-mailom do 20.05.2019 (vrátane tohto dňa). Odpoveď bude 

doručená najneskôr 21.05.2019. 

4. Typauzavretejazmluvy:                                                                                                

Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Po jej uzatvorení bude obstarávateľ objednávať tovar od úspešného 

uchádzača formou čiastkových objednávok za ceny dohodnuté v Rámcovej dohode. 

Návrh Rámcovej dohody predkladá obstarávateľ úspešnému uchádzačovi. 

Predpokladaný termín plnenia Rámcovej dohody: od 14.06.2019. 

5.      Miesto a termín dodania tovaru:   

         Žilina (prevádzka Kvačalova ul., resp. prevádzka Košická ul.). Miesto dodania bude 

vždy spresnené v príslušnej objednávke. Obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača 

dodať objednaný tovar do 4 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky e-

mailom. Potvrdiť prijatú objednávku bude predávajúci povinný do uplynutia 

nasledujúceho pracovného dňa po dni doručenia objednávky e-mailom.  

 

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  

         (vrátane dopravných nákladov). 

  

7.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

         Obstarávateľ zaradí do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria iba tie ponuky,       

         ktoré spĺňajú požiadavky a špecifikáciu na predmet zákazky, ktorá je uvedená v tejto  

         Výzve a v jej prílohách. 

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, pričom postupovať bude 

nasledovne: 

 

-uchádzač vyplní tlačivo (Príloha č. 2) nasledovne: 

Uchádzač uvedie v stĺpci č. 5 do každého riadku konkrétny jeden obchodný názov 

ponúknutého tovaru. Následne uvedie v stĺpci č. 6 ku každému tovaru objem balenia 

(sudu) v litroch, pričom sa má jednať o sudy s objemom približne 200 l.   

Do stĺpca č. 7 uchádzač vpíše ku každému tovaru jednotkovú cenu v EUR bez DPH za 

liter oleja. V stĺpci č. 8 uvedie cenu oleja v EUR bez DPH v príslušnom balení za 1 sud 

(t.j. jednotkovú cenu prenásobí objemom suda v litroch a súčin uvedie v stĺpci č. 8).  

V závere uchádzač prenásobí jednotkové ceny uvedené v stĺpci č. 7  s množstvami 24 

mesačnej spotreby u  obstarávateľa (stĺpec č. 4) a výsledné hodnoty vpíše do stĺpca č. 9, 

pričom tieto nakoniec spočíta a uvedie záverečný súčet cien jednotlivých tovarov v 

EUR bez DPH spolu. Tento súčet cien je zároveň jediným hodnotiacim kritériom, podľa 

ktorého budú ponuky uchádzačov vzájomne porovnávané a ponuka uchádzača s 

najnižšou cenou za celý predmet zákazky bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá. 

Uchádzač uvedie ceny v EUR bez DPH zaokrúhlené na dve desatinné miesta 

(zaokrúhľovanie EXCEL).  

Podmienkou zaradenia uchádzača do hodnotenia je kompletne vyplnená tabuľka v 

Prílohe č. 2 a 1.          



Uchádzačovi nie je dovolené meniť a upravovať obsah - znenie predtlače tabuľky. 

         

 

-úspešným bude ten uchádzač, ktorý predloží obstarávateľovi najnižšiu cenu, t.j. 

v tomto prípade cena spolu za predmet zákazky – ako súčet cien jednotlivých tovarov 

(stĺpec 9), ktoré boli zistené prenásobením ponúknutých jednotkových cien (stĺpec 7) 

s predpokladanými odberovými množstvami za obdobie 24 mesiacov (stĺpec 4); 

-uchádzač následne vyplní požadované údaje v Prílohe č. 1, ktorá bude slúžiť ako 

príloha k Rámcovej dohode. Tieto údaje musia byť v súlade s údajmi uvedenými 

v Prílohe č. 2. 

-uchádzač vyplní požadované údaje ku všetkým tovarom v Prílohách č. 1 a 2. 

V prípade, ak budú zistené chýbajúce údaje, nebude takáto ponuka zaradená do 

vyhodnotenia. 

-za cenu sa nepovažuje hodnota 0,00 EUR; 

-za každú podskupinu (1.a – 1.c) môže uchádzač ponúknuť iba jeden druh tovaru, ktorý 

spĺňa funkčné a kvalitatívne charakteristiky požadované obstarávateľom; 

 

8.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na  

         dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  

Požadované zábezpeky a záruky: neuplatňujú sa. Obstarávateľ neposkytuje zálohovú 

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

(v súlade s čiastkovou objednávkou). Lehota splatnosti faktúr je stanovená 30 dní odo 

dňa ich doručenia kupujúcemu.  

 

9.      Podmienky účasti uchádzačov: 

         Nevyžadujú sa. 

 

10. Obsah ponuky: 

 Uchádzač predloží obstarávateľovi kompletnú ponuku (spôsobom, formou a v lehote 

podľa bodu 11. tejto Výzvy), ktorá musí obsahovať: 

 -vyplnenú Prílohu č. 1 a č. 2 tejto Výzvy (podpísanú, opečiatkovanú Prílohu č. 1 a 2 

uchádzač oskenuje a oskenované prílohy zašle ako PDF. súbor e-mailom obstarávateľovi 

v lehote na predkladanie cenových ponúk). 

 -ku každému ponúknutému tovaru uchádzač priloží ako PDF. súbor technický list 

produktu s podrobnou charakteristikou v slovenskom alebo českom jazyku. Z tohto 

dokladu musí byť zrejmé, že ponúknutý druh prevodového oleja je v súlade 

s požiadavkami obstarávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Výzve. Karty bezpečnostných 

údajov ku každému tovaru budú dodané až pri prvej dodávke olejov od úspešného 

uchádzača, s ktorým bude uzatvorená Rámcová dohoda. 

 -(pozn. uchádzač neprikladá ku svojej ponuke návrh Rámcovej dohody!); 

           

            

11.     Lehota na predkladanie cenových ponúk:                                                                                               

 

          do 23.05.2019 (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 cenového prieskumu. 

         - 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 zahájený, 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, 15.05.2019 
 

  Vypracoval: Ing. Peter Ďurkovský 

            odd.  verejného obstarávania 


