
 

 

Oznámenie o aktualizácii k 18.2.2021  

 

Obstarávateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Názov zákazky: Mobilné toalety a súvisiace služby  

 

 

Obstarávateľ na svojom webovom sídle www.dpmz.sk zverejnil dňa 17.2.2021 Výzvu 

k Zákazke s nízkou hodnotou pre poskytnutie služby s názvom Mobilné toalety a súvisiace 

služby.  

 

V časti PHZ bolo v predmetnej výzve uvedené:  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Obstarávateľ pre toto obstarávanie predpokladá hodnotu poskytnutých služieb, ako súboru 

služieb  súvisiacich s poskytnutím kabín mobilných toaliet na obdobie 36 mesiacov, vo výške  

9 720,00  EUR bez  DPH. 

 

Obstarávateľ týmto všetkým uchádzačom oznamuje, že v zverejnenej výzve, v  časti PHZ 

uviedol cenu 

9 720, 00 €, ktorá je cenou s DPH, 

bez DPH 8 100,00 EUR,  

suma DPH 1 620,00 €. 

 

Zdôvodnenie 

Pri výpočte PHZ obstarávateľ vychádzal z ceny doteraz platnej zmluvy, sumu PHZ vo 

výzve uviedol omylom ako sumu s DPH, a preto aktualizuje znenie k určenej PHZ 

k 18.2.2021 nasledovným textom.  

 

Správne, aktualizované znenie odstavca 5. výzvy znie:  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Obstarávateľ pre toto obstarávanie predpokladá hodnotu poskytnutých služieb, ako súboru 

služieb  súvisiacich s poskytnutím kabín mobilných toaliet na obdobie 36 mesiacov, vo výške  

8 100,00  EUR bez  DPH. 

 

 

 

Toto oznámenie bude zaslané všetkým osloveným záujemcom, pôvodné znenenie zverejnenej 

výzvy bude aktualizovaná o text na prvej strane, v časti PHZ.  

 

Odd. verejného obstarávania.  

 

18.2.2021 

 

Príloha:  

Aktualizovaná prvá strana výzvy Mobilné toalety a súvisiace služby  

 

 

http://www.dpmz.sk/


 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) – aktualizované 18.2.2021 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

1. Obstarávateľ 

 

Názov:                        Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo:                          Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

Zastúpený:   Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ  

Obchodný register: Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L  

IČO:                           36 007 099 

DIČ:   2020447583 

IČ DPH:                     SK 2020447583 

IBAN:   SK19 0900 0000 0050 3504 4524 

SWIFT:   GIBASKBX 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3510/L 

Kontaktná osoba:       Mgr. Viera Blanárová, oddelenie verejného obstarávania 

Telefón:                      +421 415660168 

E-mail:                        viera.blanarova@dpmz.sk 

Postup obstarávania: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. postupuje pri obstarávaní tejto 

zákazky ako obstarávateľ vykonávajúci vybrané činnosti v odvetví 

 dopravy podľa § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

   Zákazka je obstarávaná postupom zákazky s nízkou hodnotou (ďalej aj 

     ako „zákazka“) podľa § 117 vyššie cit. zákona. 
 

2. Názov zákazky 

Mobilné toalety a súvisiace služby 

 

3. CPV kód predmetu obstarávania 

24955000-3   Chemické záchody 

60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

4. Druh zákazky 

Služba, tovar 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Obstarávateľ pre toto obstarávanie predpokladá hodnotu poskytnutých služieb, ako súboru 

služieb  súvisiacich s poskytnutím kabín mobilných toaliet na obdobie 36 mesiacov, vo výške  

8 100,00 EUR bez DPH.   

 

 



 
 


