
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(podprahová zákazka formou prieskumu trhu)  

1.      Identifikácia obstarávate ľa: 

         Názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.                                  IČO:36 007099 
  
         Kontaktná osoba:     Jana Čuláková 
                                           
                      
         S í d l o 
         Obec (mesto):  Žilina                                                                          PSČ: 011 40   
         Ulica:  Kvačalova                                                                                Číslo: 2  
         Telefón: 041 5660168                                                                     
         Elektronická pošta:   janka.culakova@dpmz.sk 
                                              

Internetová adresa:  www.dpmz.sk 
 

2.      Zmluva na dodávku tovaru 

         Rámcová dohoda  uzatvorená na dobu 24 mesiacov 

3.      Názov predmetu zákazky:        
         1. Uhlografitové šmýkadlá trolejbusových zberačov TR14 a TR15 
         2. Kefy točivých strojov pre trolejbusy TR14 a TR15 
 
 
4.      Opis tovaru a technické požiadavky:   
         Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky : 

1. Uhlografitové šmýkadlá trolejbusových zberačov Škoda 14TR a 15TR pre zberačové hlavice 
rozmeru 25,6 x17,5x102 mm, impregnované živicou, počet ks cca 4000 ks/rok; 

           Predpokladaná hodnota na 1 rok – 11 280 eur / 2 roky – 22 560 eur   
  

2. Kefy točivých strojov používané v trolejbusoch TR14 a TR15 ako trakčné motory a pomocné 
motory 
a) Rozmer 2x8x40x50 mm        cca 60ks / 1 rok  Trakčný motor  RP 120 kW  / 600V 
b) Rozmer 2x10x25x45 mm      cca 280ks/1 rok  Trakčný motor   RP 120 kW  / 750V  
c) Rozmer 2x12,5x32x50 mm   cca 50ks / 1 rok  Pomocný motor RP  5,5 kW  / 750V      

          Predpokladaná hodnota na 1 rok  -  3 293 eur /  2 roky – 6 586 eur 
     
          Predpokladaná hodnota spolu časť 1 + 2  =  14 573 eur / 2 roky 29 146 eur  
           
          Predmet zákazky musí spĺňať normy STN 35 0820, STN 35 0821, STN 35 0822       
         Uchádzač do ponuky zahrnie odvoz a likvidáciu opotrebovaných tovarov. 
 
5.      Miesto dodania tovaru:   
         Sídlo obstarávateľa uvedené v bode 1. 
 
 
6.       Klasifikácia 

Štatistická klasifikácia produkcie 
 
Hlavný predmet obstarávania            CPV   243 11 800 – 5  Uhlík 
                                                              CPV   316 60 000 -  0 Uhlíkové elektródy     
                                                               

 
7.      Cena a spôsob ur čenia 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 predmetom zákazky vrátane dopravy na  
         miesto plnenia, odvozom a likvidáciou použitých výrobkov. 
  
 
8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

 
Áno   (časť 1 + časť 2) 

 
9.      Možnos ť predloženia variantných riešení:   
        Nie.                                                                                                                                      
 
10.    Trvanie zmluvy alebo lehoty na dodávanie tov aru:  
         24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 
 
 
11.     Predpokladaná hodnota zákazky:  
         29 146  €  bez DPH. 
 
12.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
          Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur bez DPH.  
          Po vyhodnotení ponúk sa bude konať elektronická aukcia, uchádzačovi bude oznámený deň,  

hodina, prístupové heslo a všetky potrebné informácie ku konaniu elektronickej aukcie. 
          Uchádzač uvedie meno a mailovú adresu zodpovednej osoby ktorá bude oprávnená za 

uchádzača zúčastniť sa elektronickej aukcie. 
 
13.     Hlavné podmienky financovania a platobné po dmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:  
          Požadované zábezpeky a záruky: Neuplatňujú sa.  
                     Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Dodávateľ bude tovar fakturovať po dodaní 

tovaru. Lehota splatnosti faktúr je min. 30 dní odo dňa doručenia faktúry.     
 
14.     Podmienky ú časti uchádza čov: 
          Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov:  
          Uchádzač predloží doklad o oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky:  

- aktuálny výpis zo živnostenského registra /predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková 
organizácia – podnikateľ/, 

- výpis z obchodného registra /predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri/, 

- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov . 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť požadované doklady predložením 
potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase 
predkladania ponúk.  
V predloženom doklade bude v predmete činnosti uvedené – výroba výrobkov z kompozitných 
materiálov, výroba a odbyt výrobkov..., tak aby bolo jasné, že ide o výrobcu požadovaného 
tovaru.  
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie  podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní – osobné postavenie, predkladá každý člen skupiny osobitne. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – 
osobné postavenie, v originálnom vyhotovení, alebo úradne osvedčenej kópie týchto dokladov.        

 
          Technická alebo odborná spôsobilosť: 
          Uchádzač v ponuke predloží: 

-  zoznam minimálne dvoch zmlúv na dodávku tovaru ako predmet zákazky, v minimálnej 
hodnote predpokladanej hodnoty zákazky – 29 146 €  bez DPH (ak bude predložená 
ponuka na jednotlivé časti 1 alebo 2, predpokladaná hodnota je uvedená v časti 4), 
uskutočnených za predchádzajúce 3 (tri) roky, potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača. 

- Certifikát výrobkov 
          

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie  podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní – technickú alebo odbornú spôsobilosť predkladajú spoločne. 



 
 
15.     Poskytovanie výzvy                                               

Výzva je voľne prístupná na internetovej adrese obstarávateľa www.dpmz.sk 
         
          Lehota na vysvetlenie sú ťažných podkladov:         do 28. júna 2011 do 10,00 hod. 
            
16.     Lehota na predkladanie ponúk:                                                                                                
          06. júla 2011 do  10,00 hod. 

 
         Názov predmetu zákazky ktorým bude ozna čená obálka s ponukou: 
         Súťaž -  neotvára ť ! 
          „Uhlografitové šmýkadlá a kefy do trolejb usov“ 
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru čiť 
 

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1                                                                                     
      

            Jazyk, v ktorom je možné predloži ť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie 
podmienok ú časti:    slovenský a český 

 
17.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                                

12. augusta 2011 

18.   Doplňujúce informácie:  

         -  Všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša    
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

          - Záujemca si výzvu na predloženie cenovej ponuky skopíruje z internetovej stránky 
obstarávateľa www.dpmz.sk a zároveň pošle list na adresu obstarávateľa, kde uvedie svoje 
identifikačné údaje a informáciu že sa chce zúčastniť predmetnej súťaže a predložiť ponuku. 

          - V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné 
splnomocnenie člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu 
s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov 
v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu 
dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané 
všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené. 

          - Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle 
vysokých ponukových cien uchádzačov aj po skončení elektronickej aukcie a zrušiť postup 
zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka 
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má obstarávateľ určenú na predmet zákazky 
(predpokladaná hodnota zákazky).   

 
 
Dátum zverejnenia výzvy: 
14.06.2011 

 


