
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: 

Nákup a dodávka predných pneumatík pre trolejbusy ŠKODA 30Tr SOR a ŠKODA 31Tr 

SOR 

 

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

 

Tabuľka č. 1: Špecifikácia predmetu obstarávania a podmienky prieskumu trhu: 

Počet ponúk, ktoré predkladá uchádzač: 1 

Možnosť uviesť v ponuke varianty 

tovarov a ekvivalenty: nie  

Informácia o pneumatike: Matador FR2 145/143M TL  

Požadovaný rozmer pneumatík: 285/70R  19,5   

Požadovaný počet:  20 kusov 

Charakter dodávky pneumatík: jednorazová  

Požadovaná záruka: 24 mesiacov 

Forma zmluvného vzťahu: objednávka 

Predpokladaný dátum zaslania 

objednávky vybranému dodávateľovi: koniec októbra 2018/začiatok novembra 2018 

Požadovaný termín dodania pneumatík 

od potvrdenia objednávky: do 10 pracovných dní 

V cene za pneumatiky je potrebné 

zohľadniť: dopravu nových pneumatík na miesto určenia  

Poznámka: pneumatiky budú nové, nepoužité 

Kritérium výberu úspešnej cenovej 

ponuky: 

najnižšia cena za 1 kus pneumatiky v EUR bez 

DPH (za predpokladu, že v tejto cene sú už 

zohľadnené náklady dodávateľa na dovoz nových 

pneumatík) V 44. kalendárnom týždni bude 

výsledok prieskumu oznámený všetkým 

zúčastneným uchádzačom.  

Termín a spôsob doručenia cenovej 

ponuky obstarávateľovi: 

do 25.10.2018 vrátane tohto dňa; e-mailom na 

adresu: peter.durkovsky@dpmz.sk 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk


Forma predloženia cenovej ponuky: 

písomná, e-mailom; Uchádzač vyplní tabuľku č. 

2 a následne ju odošle e-mailom na vyššie 

uvedenú e-mailovú adresu do uplynutia lehoty na 

predkladanie cenových ponúk). 

Miesto doručenia tovaru: 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 

2, 011 40 Žilina 

Požadovaná viazanosť cenovej ponuky: do 15.11.2018 

Upozornenie: 

Uchádzač predložením ponuky obstarávateľovi 

akceptuje uvedené podmienky prieskumu trhu. 

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 verejné obstarávanie aj 

bez uvedenia dôvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Tabuľka č. 2: Návrh na plnenie 

kritéria (Tabuľku č. 2 vyplní 

uchádzač a odošle emailom na 

adresu uvedenú v tabuľke č. 1) 

 
 

  

Nákup a dodávka predných pneumatík pre trolejbusy 

ŠKODA 30Tr SOR a ŠKODA 31Tr SOR 
  

Ponúknutá značka / model / typ 

pneumatiky vrátane rozmeru: 

 Matador 

FR2 145/143M TL 
  

Cena za 1 kus pneumatiky v EUR bez 

DPH:   
  

Výška (20 %) DPH v EUR:     

Cena za 1 kus pneumatiky v EUR s 

DPH:   
  

Cena za 20 kusov pneumatík v EUR 

bez DPH:   
  

Výška (20 %) DPH v EUR:     

Cena za 20 kusov pneumatík v EUR s 

DPH:   
  

Viazanosť cenovej ponuky: do 15.11.2018   

Záruka: 24 mesiacov   

Doprava nových pneumatík:   

zohľadnená v cene 

za pneumatiky 
  

 

 

V Žiline, 17.10.2018 


