
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 propagačného videozáznamu projektov spolufinancovaných EÚ. 

 

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

Predmetom zákazky je zhotovenie diela, t. j. troch propagačných (promo) videozáznamov. 

Prvý promo videozáznam bude v trvaní 30 – 45 sekúnd a zameraný bude na propagáciu 

trolejbusovej verejnej dopravy v meste Žilina s dôrazom na trolejbusy ako prepravné 

prostriedky MHD používané na prepravu osôb. 

Druhý promo videozáznam bude v trvaní 30 – 45 sekúnd a zameraný bude na propagáciu 

autobusovej verejnej dopravy v meste Žilina s dôrazom na autobusy ako prepravné 

prostriedky MHD používané na prepravu osôb. 

Tretí promo videozáznam bude v trvaní 45 – 90 sekúnd a zameraný bude na propagáciu 

DPMŽ ako subjektu, ktorý poskytuje v meste Žilina predovšetkým službu vo verejnom 

záujme, ktorou je mestská verejná preprava osôb ale tiež ostatné činnosti a služby, ktoré má 

DPMŽ vo svojom portfóliu. 

 

Propagačné videozáznamy budú vyhotovené aj za použitia leteckých záberov (výškové 

pohľady), súčasťou bude tiež: hudba, voiceover, animácie, scenár, storybord, postprodukcia. 

 

Každý promo videozáznam bude vyhotovený v kvalite rozlíšenia full HD a dodaný bude 

v elektronickej forme na pamäťovom médiu 

 

Požadovaný termín odovzdania prvého promo videozáznamu: do 31.05.2019. 

Požadovaný termín odovzdania celého diela: do 15.06.2019. 

 

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: do 6 000,-  EUR bez DPH; 

Miesto dodania: sídlo obstarávateľa uvedené v bode 1. tejto výzvy. 

 

Uchádzač predloží v elektronickej forme: 

Cenovú ponuku na predmet zákazky (v konečnej cene spolu musia byť zahrnuté všetky 

náklady predávajúceho súvisiace so zhotovením diela). 
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5.Vysvetľovanie:  

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

svoje otázky e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 14.05.2019 (vrátane 

tohto dňa). Záujemcom bude bezodkladne doručená e-mailom odpoveď, najneskôr však do 

15.05.2019 (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 a dodá dielo vlastnom mene, za dodržania 

platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 

9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

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

spolu za celý predmet zákazky (v cene musia byť zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa 

súvisiace s dodaním diela).  

 

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

a výšku DPH a cenu s DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 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: 

Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 10. do 16.05.2019 

(vrátane tohto dňa).  

 

12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 15.06.2019 

 

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: 
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Do 17.05.2019 

 

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. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu aj bez uvedenia 

dôvodu. 

 

16.Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: webové sídlo obstarávateľa, 13.05.2019 

 

V Žiline, 13.05.2019 

 


