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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný prostredníctvom Výzvy na predkladanie cenových ponúk 

elektronickou formou) 
 
1. Obstarávateľ 
 Názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina  
 IČO: 36 007 099 
 Kontaktná osoba:   Mgr. Viera Blanárová, viera.blanarova@dpmz.sk 

 
 
2. Názov predmetu výzvy:  Upgrade starých počítačov - tovar 
 
3. Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom 
 Elektronická objednávka na základe výsledku prieskumu trhu, ktorá bude vystavená po 

vyhodnotení súťaže. Objednávku vystaví oddelenie nákupu, vedúci peter.bugan.dpmz.sk. 
 
4. Miesto dodania tovaru 
 V sídle dodávateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline a v prevádzke  DPMŽ v rámci mesta Žilina, 
 Kontaktná osoba - vedúci oddelenia automatizácie riadenia Ing. Zdenko Šimala, 041/5660146, 
 zdenko.simala@dpmz.sk 
 

5. Predmet prieskumu trhu 
 Obstarávateľ nedelí  predmet prieskumu  na časti; obstarávateľ predpokladá predpokladá 

nakúpiť tovar na upgrade PC, ktorý pozostáva z  diskov a operačných ram pamätí, pričom 
upgrade ako celok  je  7 kusov diskov  a 5 kusov operačných ram pamätí. 

 Uchádzač v prieskume trhu predloží svoje cenové ponuky vyplnením  Tabuľky č. 1 – Cenová 
ponuka – upgrade starých počítačov.   

 
6. PHZ:  Obstarávateľ predpokladá spotrebu obstarávaného tovaru  v celkovej hodnote 1 040,00 € 

bez DPH, za upgrade ako celok. 
 

7. Opis 
- Obstarávateľ predpokladá modernizáciu starých osobných počítačov, aby spĺňali požiadavky na 

operačný systém Windows 10, a to rozšírením kapacity operačnej pamäti a kúpou rýchlych SSD 
diskov. 

- Predmetom tohto prieskumu trhu je výber   dodávateľa na dodávku nového  tovaru pre 
obstarávateľa v rozsahu špecifikácie.  

- Predmet  dodania  a následne  jeho  kúpy  bude dodaný  ako  nový  a nepoužitý,  novým 
predmetom kúpy sa rozumie taký predmet kúpy, ktorého dátum výroby nie je starší ako 
rok. 
 
Opis a minimálna špecifikácia pre  upgrade ako celok: 
aa) Minimálne technické parametre pre SSD disk v počte 7 ks: 

 - min. 240GB 
 - sekvenčná rýchlosť: R/W - 550/500 MB/s, SATA 6GB/s 
 - min. záruka 5 rokov 
Parametre navrhovaného SSD disku  môžu sledovať charakteristiky Intel® SSD 545s Series 
(256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) Retail Box* 
 
ab) Minimálne technické parametre operačnú ram pamäť v počte 5 ks: 

 - DDR3, min. 8GB a 1866Mhz 
 - chladič 
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- min. záruka 10 rokov 
Parametre navrhovanej kancelárskej aplikácie  môžu sledovať charakteristiky 8GB 1866MHz 
DDR3 DIMM Kingston HyperX FURY* 
 

- Pri parametroch tovaru, označenom* sa nachádza odkaz na značku, výrobcu alebo 
distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj iba ako informáciu.  

- Obstarávateľ  umožňuje podať návrh aj na ekvivalentný tovar, ktorý bude po technickej 
stránke spĺňať požadované parametre.  

- Obstarávateľ požaduje na tovar záručnú lehotu, avšak pri komponentoch operačná pamäť a SSD 
disk obstarávateľ uviedol vyšší číselný údaj. Dodržanie tohto údaju bude uchádzač deklarovať vo 
svojej cenovej ponuke.   

- Vyhlasovateľ požaduje jednotlivé komponenty počítačovej zostavy baliť jednotlivo v 
prepravnom obale. 

 
8. Vysvetľovanie  

V prípade potreby obstarávateľ poskytne záujemcom vysvetlenie k zákazke. Záujemca odošle 
svoje otázky e-mailom na viera.blanarova@dpmz.sk v termíne do 22.6.2018. Spätná odpoveď 
bude doručená e-mailom najneskôr do 24 hodín od prijatia otázky.  

 
9. Cena a spôsob určenia ceny 
- Cena v cenovej ponuke za tovar   musí byť stanovená podľa 3 zákona   č. 18/1996 Z. z. o cenách 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z 
- Uchádzač (platca DPH) uvedie cenu celkom v zložení: cena v EUR bez DPH, výška DPH, cena 

spolu (vrátane DPH) a takto ju uvedie do Tabuľky č. 1.  Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, 
upozorní na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke.  

- Do všetkých nákladov uchádzača na dodávku tovaru a súvisiacich služieb budú zahrnuté všetky 
náklady, ako sú  náklady na dopravu, naloženie a vyloženie tovaru,  poistenie, clá a dane, a 
budú,  v cenovej ponuke zohľadnené a navrhnuté tak,  aby výsledná cena v cenovej ponuke 
bola konečná. 

- Pri realizácii dodávky   s úspešným uchádzačom   bude táto cena kúpnou cenou a na faktúre 
za tovar nebude uvedená iná ďalšia suma, ktorá navyšuje cenu tovaru. 

 
10. Kritériá na vyhodnotenie cenovej ponuky 
- Uchádzač podá iba jednu cenovú ponuku, a to na všetky položky upgrade ako celok. Ceny 

všetkých tovarov budú zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania 
EXCEL). Za cenu sa nepovažuje hodnota 0,00 €. 

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom na celý predmet súťaže. 
– V prípade, ak bola predložená iba jedna cenová ponuka, hodnotiace kritériá sa nebudú uplatňovať. 
– Obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi,   že jeho návrh bol úspešný a bude mu zaslaná 

záväzná objednávka. 
 
11. Podmienky účasti v prieskume 
       Pre splnenie požiadaviek na dodanie tovaru uchádzač  musí: 
- Byť oprávnenou osobou dodať predmet zákazky podľa výpisu z OR alebo ŽR SR, v ktorom musí 

byť zapísaný údaj o oprávnenosti dodávať takýto tovar, čo si obstarávateľ následne overí 
v dostupnom online registri SR alebo ČR. 

- Vyplniť Tabuľku č. 1, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy.  
 
12. Spôsob a miesto podávania cenových ponúk  
 Elektrickou poštou (e-mailom). Uchádzač odošle svoju cenovú ponuku (Tabuľku č. 1) na adresu 

viera.blanarova@dmpz.sk v určenej lehote. 
 
13. Lehoty 
Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie  26.6.2018  hod. 
Lehota na vyhodnotenie vybraného návrhu uplynie 2.7.2016 
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14. Požadovaná viazanosť cenovej ponuky: 
Do 31.7.2018 
 

15. Komunikácia a jazyk  
Elektronická komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Cenová ponuka a doklady bude predložená 
v slovenskom alebo českom jazyku.  

 
16. Doplňujúce informácie 
– Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním ponuky, znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu za výsledok prieskumu trhu. 
– Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v prieskume trhu. 
– Obstarávateľ si  vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu prieskumu trhu: 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu začatý 
- pokiaľ bola obstarávateľovi predložená iba jedna cenová   ponuka, splnila všetky požiadavky 

obstarávateľa, uvedené v podmienkach prieskumu trhu a bola zaradená na vyhodnotenie, 
- pokiaľ nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy. 
 
V Žiline 19.6.2018 


