
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) 

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

obstarávateľ podľa  § 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 

ods. 6 a 7 cit. zákona. 

 

2.Kontaktná osoba:  

Ing. Peter Ďurkovský (e-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk, tel.: 0415660168) 

 

3.Názov zákazky: 

Projektová dokumentácia k úprave trolejového vedenia na ulici Matice Slovenskej v Žiline  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa 

http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/ 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 900,00 EUR bez DPH 

       

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

Táto projektová dokumentácia bude pozostávať z dvoch častí, resp. úprav: 

Časť prvá: Úprava trolejového vedenia na zástavke Matice Slovenskej, smer mesto pre 

automatické navedenie zberacích hlavíc elektrického prúdu trolejbusu pre nezávislú jazdu 

s pomocným pohonom APU (Auxiliari power unit – Pomocná zdrojová jednotka) na trolejové 

vedenie (natrolejovanie). 

Časť druhá: Pridanie stopy trolejového vedenia pre potreby parkovania na otočke na ul. 

Matice Slovenskej.  

Každý uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku zahrňujúcu obidve tieto časti/úpravy, 

tzn. v ponuke uchádzač predkladá iba jednu cenu za celú zákazku. 

 

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 zabezpečí posúdenie a schválenie 

projektovej dokumentácie (ďalej PD)  UTZ  v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 
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Požiadavka na projektovú dokumentáciu: Projektová dokumentácia bude odovzdaná 

obstarávateľovi na základe odovzdávajúceho-preberajúceho protokolu v elektronickej forme 

vo formáte *.pdf a v tlačenej forme v počte min. 4 paré. 

Termín odovzdania projektovej dokumentácie obstarávateľovi: do 13.12.2019 

Projektová dokumentácia 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, 

platné v čase realizácie stavby. Projektová dokumentácia musí byť posúdená poverenou 

právnickou osobou v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky č. 205/2010 MDP a T SR 

a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Opis úpravy č.1: Projektová dokumentácia k úprave trolejového vedenia v zástavke Matice 

Slovenskej spočíva vo vybudovaní stopy trolejového vedenia na ktorom budú namontované 

natrolejovacie striešky. Táto stopa trolejového vedenia je určená výhradne na natrolejovanie 

trolejbusov pre nezávislú jazdu s pomocným pohonom APU, ktorá bude umiestnená v osi 

jazdnej dráhy zastávkového záseku. Na tejto stope trolejového vedenia budú namontované 

natrolejovacie striešky dĺžky 1500mm. Stopa trolejového vedenia bude pokračovať a následne 

sa spájať na konci zastávkového záseku cez zjazdnú mechanickú výhybku do pôvodnej stopy 

trolejového vedenia. Stávajúce trolejové vedenie na ktorom je zjazdná výhybka z otočky, 

bude nutné posunúť nad stred vozovky, ale tak aby trolejbusom zachádzajúcim do 

zastávkového záseku z konečnej ako aj z otočky, dosiahli zberače elektrického prúdu na 

trolejové vedenie bez obmedzenia. Na túto pridanú stopu trolejového vedenia sa zo 

stávajúceho trolejového vedenia nebude dať odbočiť. Toto opatrenie vychádza z vylúčenia 

prejazdov trolejbusov bez nutnosti natrolejovania a prípadného poškodenia natrolejovacích 

striešok.  

 

Opis úpravy č.2: Projektová dokumentácia k úprave trolejového vedenia na otočke na ul. 

Matice Slovenskej spočíva vo vybudovaní stopy trolejového vedenia na ktorú sa bude dať 

odbočiť z hlavnej stopy trolejového vedenia pomocou diaľkovo ovládanej ťahovej výhybky . 

Toto odbočenie bude v mieste medzi stávajúcimi stožiarmi č. 47 a 49, alebo č. 49 a 51 

a napojenie na hlavnú stopu trolejového vedenia cez zjazdnú mechanickú výhybku, medzi 

stožiarmi č. 55, 57 alebo 57 a 60.  

 

Základné parametre trolejového vedenia 

Menovité napätie:     2 =  750 V DC 

Druh vedenia:      pružné - nekompenzované    

Prierez trolejového vedenia:    100 mm2 

Dovolené namáhanie trolejového vodiča:  100MPa 

Výška trolejového vedenia v závesných bodoch: 5,55 m            

 

Prílohy: Náčrty úpravy trolejového vedenia č.1 a č.2.  



Originály projektov trolejového vedenia: Trolejové vedenie ul. Obchodná a M. Slovenskej D 

627 – 00 a Trolejové vedenie otočka 1 trolejové vedenie otočka 2, Zmena 02.2002 sa 

nachádzajú v sklade projektovej dokumentácie.  

 

5.Obhliadka, prístup k dokumentácii a vysvetľovanie: 

Konzultácia ohľadom bližšej špecifikácie predmetu zákazky a obhliadka miest určených 

k úpravám trolejového vedenia: Jaroslav Janus, t.č. 0917 223 425 (jaroslav.janus@dpmz.sk). 

 

6.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 

Objednávka vystavená na základe cenovej ponuky úspešného uchádzača. 

 

7.Financovanie predmetu zákazky: 

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 

Financovanie predmetu zákazky: z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. 

Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z. z. (viď finančný 

limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa).  

Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie postupom prieskumu trhu prostredníctvom výzvy na 

predkladanie cenových ponúk. Uvedený postup obstarávania zákon č. 343/2015 Z. z. 

neupravuje.  

 

8.Podmienky účasti uchádzačov: 

Čestné vyhlásenie (potvrdené oprávnenou osobou uchádzača), že uchádzač je oprávnený 

poskytovať služby, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania a zároveň nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 

343/2015 Z. z.). Obstarávateľ si skutočnosť, či je uchádzač oprávnený poskytovať predmetné 

služby, overí v príslušnom informačnom systéme verejnej správy. Navrhovateľ použije 

formulár čestného vyhlásenia uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

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

EUR za celý predmet zákazky. 

 

Ak je uchádzač platiteľom DPH, cenu za predmet zákazky uvedie v EUR bez DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, cenu uvedie vo vyjadrení ako cena celkom v EUR a na 

skutočnosť, že nie je platiteľom 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: 
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Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 10. do 14.11.2019 

(vrátane tohto dňa). K cenovej ponuke predloží PDF. doklad (scan čestného vyhlásenia – 

Príloha č. 1) podľa bodu 8. tejto Výzvy !! 

 

12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 31.12.2019 

 

13.Komunikácia a jazyk: 

Obstarávateľ určil v tomto obstarávaní spôsob komunikácie elektronickou poštou (e-mailom) 

v slovenskom jazyku. Cenová ponuka a doklady v nej predložené budú predložené 

v slovenskom jazyku. 

 

14.Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 

15.11.2019 

 

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, 08.11.2019 

 

Vypracoval: Ing. Peter Ďurkovský, odd. verejného obstarávania 


