
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)  

1.      Identifikácia obstarávateľa: 

         Názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.                                  IČO:36 007099 

  

         Kontaktná osoba:     Ing. Peter Ďurkovský 

         Elektronická pošta:  peter.durkovsky@dpmz.sk                                 

         Telefón: 041/5660168  

           
                                                                              

         S í d l o: 

         Obec (mesto): Žilina                                                                           

         Ulica: Kvačalova   2                                                                                      

         PSČ: 011 40                                          

         Internetová adresa:  www.dpmz.sk 

 

 

2.      Názov predmetu zákazky:        

         Plastické mazivá 

 

3.      Špecifikácia predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je dodávka plastických mazív pre potreby Dopravného podniku 

mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako „DPMŽ“).  

Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z  Hlavného slovníka, 

prípadne alfanumerický kód z  Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV/SSO), vrátane číselného kódu služby súvisiacej s dodaním tovaru: 

 

09221100-5 vazelína 

 

Zoznam obstarávaných tovarov, ich technická špecifikácia, množstvá ich spotreby (resp. 

plánované odberové množstvá) a balenia sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. 

Uvedené množstvá majú orientačný charakter a môžu sa v minimálnom rozsahu líšiť od 

skutočne objednávaných množstiev tovarov v priebehu platnosti Rámcovej dohody. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky za 24 mesiacov v EUR bez DPH spolu: 3 065,00 EUR 

 bez DPH. Prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky v ponukách uchádzačov nie je 

 dôvodom na neprijatie resp. vylúčenie ponuky. 

 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na všetky 

štyri druhy obstarávaných mazív. Ku každému druhu obstarávaného maziva  

uchádzač uvedie resp. ponúkne iba jeden konkrétny produkt. Ďalšie ponúknuté 

varianty nebudú akceptované. 

 

 

 

Bližšie informácie týkajúce sa obstarávania predmetu zákazky poskytne Ing. Peter 

Ďurkovský (peter.durkovsky@dpmz.sk) a to písomnou formou (e-mailom) na základe 

písomne doručenej otázky od záujemcu. Otázky môžu záujemcovia zasielať e-mailom 

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


do 08.08.2019 (vrátane tohto dňa). Odpovede budú zaslané do 09.08.2019 (vrátane 

tohto dňa). 

4. Typauzavretejazmluvy:                                                                                                

Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov uzatvorená podľa príslušných ustanovení 

platného Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Po jej uzatvorení bude obstarávateľ objednávať tovar od úspešného uchádzača formou 

čiastkových objednávok za ceny dohodnuté v Rámcovej dohode. 

 Návrh Rámcovej dohody predkladá obstarávateľ úspešnému uchádzačovi. 

5.      Miesto a termín dodania tovaru:   

        Žilina (prevádzka Kvačalova ul., resp. prevádzka Košická ul.). Miesto dodania bude 

vždy spresnené v príslušnej objednávke. Obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača 

dodať objednaný tovar do 4 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky e-

mailom. 

 

6.      Cena a spôsob určenia ceny:  

         Cena za predmet zákazky bude stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. v znení  

         neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky  

         (vrátane dopravných nákladov).  

 Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike (SR) nie je platiteľom dane z pridanej 

 hodnoty (DPH) v SR, na túto skutočnosť upozorní v ponuke a cenu za predmet zákazky 

 uvádza v EUR ako cenu celkom. 

 Subjekty zo sídlom mimo územia SR, ktoré nie sú platiteľmi DPH v SR, uvádzajú cenu 

 v EUR bez DPH. 

  

7.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným hodnotiacim kritériom je najnižšia cena spolu v EUR za predmet zákazky.  

Do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria budú zaradené ponuky uchádzačov, 

ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v tejto Výzve a prílohách. 

Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky spolu v EUR 

najnižšiu cenu. 

 

8.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na  

         dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. 

Požadované zábezpeky a záruky: neuplatňujú sa.  

Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.  

Lehota splatnosti faktúr bude v Rámcovej dohode stanovená 30 dní odo dňa ich 

doručenia kupujúcemu.  

Platba: bezhotovostná (bankovým prevodom). 

 

9.      Podmienky účasti uchádzačov: 

         Hospodársky subjekt ako uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý je 

predmetom tejto zákazky. Oprávnenosť overí obstarávateľ vo verejne prístupných 

registroch (obchodný register, živnostenský register, zoznam hospodárskych subjektov 

a pod.). 

 

10. Náležitosti (obsah) ponuky: 



 a)Uchádzač vyplní Prílohy č. 1 a 2 tejto Výzvy. Oprávnená osoba uchádzača tieto 

prílohy  podpíše, opečiatkuje a ako scan ich odošle ich e-mailom v lehote na 

predkladanie cenových ponúk a na adresu podľa bodu 11. tejto Výzvy. 

 

 b)Technický list produktu s podrobnou charakteristikou v slovenskom alebo českom 

jazyku predloží uchádzač v ponuke v elektronickej forme vo formáte .PDF ku všetkým 

štyrom obstarávaným mazivám.  

 

 (poznámka: karty bezpečnostných údajov ku každému tovaru budú dodané pri prvej 

dodávke tovarov od úspešného uchádzača, s ktorým bude uzatvorená Rámcová dohoda) 

 

 

11.     Lehota na predkladanie cenových ponúk:                                                                                                
          do 16.08.2019 (vrátane tohto dňa) 

 

 -E-mailová adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: peter.durkovsky@dpmz.sk                                                                                     

      

          -Jazyk, v ktorom je možné predložiť ponuky:  slovenský, český 

 

12.     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 záujemcov a zrušiť postup zadávania  

            zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí  

            výšku finančných prostriedkov, ktorú obstarávateľ môže 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 ponuka splnila všetky požiadavky obstarávateľa uvedené vo Výzve a bola 

zaradená na vyhodnotenie. 

- Obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky uchádzačov, ak bude relevantné, uplatní 

 inštitút vysvetľovania informácií uvedených v ponuke a informáciu o výsledku 

 vyhodnotenia ponúk oznámi v termíne do 31.08.2019 každému uchádzačovi, ktorý 

 predložil cenovú ponuku na predmet zákazky.  

 

 

 

          

V Žiline, 01.08.2019 

Zverejnenie výzvy na webovom sídle DPMŽ: 01.08.2019 


