
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: 

Prepážkový komunikačný systém 

 

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

Obstarávaný počet prepážkových komunikačných systémov: 6 ks 

Umiestnenie prepážkových komunikačných systémov: -predajné miesto Mestský úrad v 

        Žiline (2 ks bez montáže, funkčnej 

        skúšky); 

        -predajné miesto Hlinkovo  

        námestie (2 ks + montáž a funkčná 

        skúška); 

        -pokladne DPMŽ na Kvačalovej 

        ul. – admin. budova (2 ks +  

        montáž a funkčná skúška). 

 

 

Obstarávaný komunikačný systém má umožňovať obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi 

zamestnancom prepážky a zákazníkom a to bez potreby súčasného stláčania tlačidiel, resp. 

inej manipulácie s komunikačným systémom. Vzhľadom k tomu, že zamestnanca prepážky 

a zákazníka oddeľuje komunikačná bariéra zo skla, resp. bezpečnostného skla, ponúknutý 

komunikačný systém musí byť vhodne technicky riešený pre takýto spôsob komunikácie. 

Systém musí byť schopný snímať úroveň hladiny hluku v okolitom priestore a musí sa vedieť 

prispôsobiť tak, aby komunikácia nebola rušená zvukmi v okolí. Komunikačný systém musí 

mať automatické riadenie zosilnenia obidvoch kanálov riešené tak, aby bola úroveň jedného 

kanálu automaticky potlačená, zatiaľ čo druhá strana komunikuje a teda, aby nedochádzalo 

k prekrikovaniu sa medzi zákazníkom a zamestnancom prepážky. Podľa hlasitosti 

komunikácie sa má meniť zosilnenie obidvoch komunikačných kanálov. 

Komunikačný terminál má byť možné umiestniť voľne na stole, prípadne namontovať na 

stenu. Mikrofón zákazníka má byť riešený tak, aby ho bolo možné inštalovať aj na sklo 

prepážky. Reproduktor zákazníka musí mať dostatočný výkon, min. 5 Wrms a má byť 

vybavený podstavcom. Samozrejmosťou musí byť možnosť jeho zabudovania do prepážky 

alebo montáž na zvislú aj vodorovnú plochu. Komunikačný terminál má mať zabudovaný 
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mikrofón umiestnený na polohovateľnom ramene, reproduktor a úplnú elektroniku pre jednu 

prepážku s protihlukovým filtrom. Súčasťou ponúknutého komunikačného systému musí byť 

aj napájací zdroj. 

Vyhotovenie komunikačného systému musí odolávať častej a dlhodobej manipulácii 

a odolávať prípadnému mechanickému poškodeniu. 

Vyhovujúci prepážkový komunikačný systém: DUPLEXCOM-1DC1203 alebo ekvivalentný. 

V prípade ponúknutia ekvivalentého komunikačného systému musí tento minimálne spĺňať 

požiadavky stanovené obstarávateľom uvedené vyššie v opise predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1 740,- EUR bez DPH. 

 

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 19.07.2018 

(vrátane tohto dňa). Záujemcom bude bezodkladne doručená e-mailom odpoveď, najneskôr 

však do 20.07.2018 (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 dodávku tovaru, montáž a funkčnú skúšku vo 

vlastnom mene, za dodržania príslušných právnych predpisov a poskytne záruku na dodaný 

tovar podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 

9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

Ponuky uchádzačov  budú vyhodnotené na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena spolu za 

predmet zákazky (spolu za dodávku tovaru 6ks, vrátane montáže a funkčnej skúšky 4 ks, 

vrátane dopravy). 

 

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 25.07.2018 

(vrátane tohto dňa).  
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12.Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

Do 31.08.2018 

 

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: 

Do 03.08.2018 

 

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 verejné obstarávanie aj bez 

uvedenia dôvodu. 

 

 

V Žiline, 17.08.2018 


