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VEC:
ZsNH – Uhľografitové šmýkadlá pre trolejbusy DPMŽ – odpoveď č. 1
K predmetnej zákazke dňa 15.2.2021 záujemca zaslal žiadosť o bližšie informácie v znení:
1.

2.

3.

Obstarávateľ požaduje pre 3.časť zákazky drážkové šmyky, v materiálovom prevedení s prímesou medi.
V rámci správnej identifikácie predmetu zákazky by som Vás rád požiadal o zaslanie výkresu k identifikácii
drážkovania a materiálovú špecifikáciu pre správne ponúknutie predmetu zákazky pre 3. časť.
Obstarávateľ plánuje sledovať technické parametre smykov najmä podľa parametrov:
a.
Špecifický elektrický odpor v µΩm
b.
Prúdové zaťaženie v mm
c.
Mernú hustotu v g/cm3
d.
Obsah olova a iných látok v %
e.
Pevnosť v ohybe v MPa
Rád by som Vás požiadal o uvedenie prípustného rozmedzia hodnôt, ktoré bude obstarávateľ akceptovať.
V rámci splnenia podmienky podľa bodu č. 10/3/c.2 výzvy obstarávateľ požaduje predloženie 5 ks z predmetu
zákazky pre účel zistenia vhodnosti použiteľnosti. Vzhľadom k uvedenému, by som Vás rád požiadal
o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk na 1.5.2021.

Obstarávateľ k žiadosti uchádzača uvádza nasledovné:
K bodu 1:
Pre tento typ šmýkadla obstarávateľ v opise použil všetky dostupné informácie tak, aby
nediskriminoval alebo neznevýhodňoval uchádzačov. Opis, ktorý obstarávateľ zvolil, bol zúžený
spôsobom, ktorý nedovoľuje odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, miesto pôvodu a výroby a na druhej strane dostatočne rozšírený o údaje ktoré
umožňujú uchádzačom mať dostatočnú predstavu o požadovanom tovare.
Zaslanie výkresovej dokumentácie k identifikácii drážkovania a materiálovú špecifikáciu
drážkovaného šmýkadla nie je možné najmä z dôvodu, že výkresová dokumentácia je duševným
vlastníctvom dodávateľa a obstarávateľ ňou nedisponuje.
K bodu 2:
Odkaz na prípustné rozmedzia technických parametrov požadovaných šmýkadiel obstarávateľ
neumožňuje, a to z dôvodu zabezpečenia rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov vzhľadom
na skutočnosť, že ako prijímateľ doteraz dodávaných šmýkadiel disponuje údajmi bez možných
limitných odchýlok.
Pre tieto účely obstarávateľ umožňuje uchádzačom vo svojej ponuke doložiť certifikát , resp.
technický, materiálový alebo produktový list s jasne identifikovateľným odkazom na požadované
technické špecifikácie, nevylučujúc pritom doložiť aj kladné Európske technické osvedčenie
vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel, teda certifikát o zhode. Uchádzačom ponúknutý
tovar by mal teda spĺňať technické špecifikácie, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK1909000000005035044524,
IČO: 36 007 099, DIČ: 2020447583, IČ DPH: SK2020447583 zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: sro, vl.č.: 3510/L

K bodu 3:
Obstarávateľ zohľadnil v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, ktorá je od vyhlásenia výzvy
v dĺžke 17 dní, aj požiadavku na predloženie vzoriek tovaru. Z prevádzkových dôvodov a
vzhľadom na potrebu nákupu tovaru by bolo požadované predĺženie lehoty na predloženie
ponuky do 1.5.2021 pre obstarávateľa nehospodárne. Vaša požiadavka na predĺženie predmetnej
lehoty obstarávateľ vyhodnotil ako neprimeranú.
Obstarávateľ nevylučuje, že pre toto obstarávanie predĺži lehotu na oznámenie výsledku,
s odvolaním sa na vyhradené práva, uvedené vo výzve.
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