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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný prostredníctvom  

Výzvy na predkladanie cenových ponúk elektrickou formou)  
 

1.Obstarávateľ:  
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina (IČO: 36 007 099) 
 
2.Kontaktná osoba v rámci výzvy:  
Mgr. Viera Blanárová (e-mail: viera.blanarova@dpmz.sk č.t.: 0415660168) 
 
3.Názov zákazky: Vysokotlakové čistiace zariadenie na profesionálne použitie. 
 
4.Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ďalšie požiadavky obstarávateľa: 
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody trojfázovým 4-pólovým elektromotorom a čerpadlom 
s keramickými piestmi,  určený na profesionálne použitie. Minimálnou súčasťou zariadenia je 
VT hadica (min.10m dlhá), striekacia pištoľ, tryska s pracovným nástavcom, integrovaný 
navíjací bubon pre VT hadicu.  

Požadované parametre zariadenia a služby  

                       Požadovaný parameter                 MJ                    Rozsah od – do  

hmotnosť kg 120 -140 
dĺžka x šírka x výška 

 
mm 1000/600/1000 -1100/800/1100 

palivová nádrž 
 

l 12 - 16 

tlak čerpadla 
 

Bar/Mpa 170/17 -180/18 

prietok vody 
 

l/hod 700 - 900 

maximálne teplota na vstupe 
 

°C 30 - 40 

teplota vody na výstupe(vody/para) 
 

°C 80/140 - 90/150 

príkon 
 

kW 5 - 6 

napätie /fáza/frekvencia/prúd 
 

V//Hz/A 400/3/50/10 

prívodný kábel 
 

m 4 - 6 

keramické piesty 
 

- áno 

otáčky čerpadla 
 

min¯ ¹ 1400 - 1600 

dostupnosť záručného servisu  dni* do 3 dní  

dostupnosť pozáručného servisu  dni  do 3 dní  

*a v zmysle zákonnej lehoty záručný servis 24 mesiacov  
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Z dostupných tovarov na trhu obstarávateľovi vyhovujú zariadenia Kärcher HDS 8/18-4 CX, 
Wap MH 4M-180/860 FA, obstarávateľ umožňuje záujemcom ponúknuť ekvivalenty 
zariadení, ktoré spĺňajú požadované podmienky.  

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,00 v  € bez DPH. 

Predpokladaný termín a miesto dodania: Predpokladaný termín elektronickej objednávky 
v mesiaci jún 2018. Obstarávateľ predpokladá, že úspešný uchádzač dodá  tovar  podľa 
požiadaviek obstarávateľa do 14 kalendárnych dní od potvrdenia elektronickej objednávky.  
Miesto dodania: ulica Košická 2, 010 01 Žilina, kontaktná osoba pre dodanie tovaru:  
Ing. Ľubomír Fides, vedúci oddelenia servisu A-busov, MT: 09050511 911, 
lubomir.fides@dpmz.sk. K faktúre za tovar bude pripojený dodací list tovaru.  
 
5. Vysvetľovanie: 
Obstarávateľ má záujem o jednorazový nákup ponúkaného zariadenia v mesiaci jún 2018 a  
bude ho využívať na umývanie a čistenie demontovaných dielov pri opravách autobusov 
MHD, ako aj ich podvozkov.  
V prípade potreby obstarávateľ poskytne záujemcom vysvetlenie k zákazke. Záujemca odošle 
svoje otázky e-mailom na adresu viera.blanarova@dpmz.sk v termíne do 01.06.2018 (vrátane 
tohto dňa). Záujemcom bude bezodkladne doručená e-mailom odpoveď, najneskôr však do 
04.04.2018 (vrátane tohto dňa). 
 
6.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 
Elektronická objednávka. Kontakt  pre vystavenie elektronickej objednávky:  oddelenie 
nákupu DPMŽ, peter.bugan@dpmz.sk.  
 
7. Financovanie predmetu zákazky: 
Uchádzač použije vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 
V cene tovaru budú zarátané aj všetky náklady súvisiace s dodaním, dopravou, naložením 
a vyložením zariadenia.  
 
8.Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač musí byť oprávnený dodať predmet zákazky podľa výpisu z obchodného registra 
alebo živnostenského registra, v ktorom musí byť zapísaný údaj o oprávnenosti dodávať 
takýto tovar, čo si obstarávateľ overí v dostupnom online registri SR alebo ČR.  
 
K cenovej ponuke uchádzač musí pripojiť vo formáte pdf.: 
a) dokument o technickej špecifikácii zariadenia (technický list) 
b) vyhlásenie o zhode   
Vzor tlačiva cenovej ponuky je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy pod názvom Tabuľka č. 
1. – cenová ponuka na Vysokotlakové čistiace zariadenie na profesijné použitie a uchádzač ho 
musí použiť. Pripojenie  dokumentov a) a b) k cenovej ponuke (Tabuľka č. 1) je pre 
uchádzača povinné.  
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9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 
Ponuky uchádzačov  budú vyhodnotené na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena za 
predmet zákazky. Na vyhodnotenie budú zaradené tie cenové ponuky, ktoré budú obsahovať 
vyplnenie všetkých riadkov požadovaných položiek v Tabuľke č.1. Uprednostnené budú tie 
ponuky, ktoré pri položkách s možnosťami áno – nie budú ponúkať čo najviac možností áno. 
Dostupnosť záručného a pozáručného servisu do troch pracovných dní je nevyhnutnou 
podmienkou obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky a obstarávateľ neakceptuje možnosť 
nie.  
Ak je uchádzač platcom DPH, cenu za predmet zákazky uvedie v EUR bez DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, cenu uvedie vo vyjadrení ako cena celkom v EUR a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 
 
10.Spôsob predkladania cenových ponúk: 
Elektronickou poštou (e-mailom). Uchádzač odošle svoju cenovú ponuku s povinnými 
dokumentami podľa bodu 8. na e-mailovú adresu: viera.blanarova@dpmz.sk. 
 
11.Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 10.   do 6.6.2018 
(vrátane tohto dňa). K cenovej ponuke (Tabuľka č. 1)  predloží povinné PDF. doklady podľa 
bodu 8. tejto Výzvy. 
 
12.Požadovaná platnosť (viazanosť) cenovej ponuky: 
Do 30.06.2018 
 
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 10.06.2018 
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. 
V Žiline, 29.05.2018 


