
 

 

1 

 

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 a PHZ:  Prístroj na servis klimatizačného systému vozidiel MHD. 
Zákazka nie je delená na časti, uchádzač predloží cenovú ponuku na zariadenie ako celok.  
 
Obstarávateľ predpokladaná, že  hodnota zákazky bude približne....... 5 000,00 v  € bez DPH. 
 
4.Opis predmetu zákazky a východzí stav, technická špecifikácia na požadovaný prístroj, 
podmienky jeho dodania: 
Obstarávateľ má záujem obstarať jeden originálny nový, nepoužívaný prístroj špeciálne na servis 
klimatizačného systému vozidiel obstarávateľa. 
 
a) Východzí stav:  
Obstarávateľ vo svojich vozidlách používa klimatizačný systém Ebersprächer.   
V klimatizačnom systéme  všetkých vozidiel  obstarávateľa je používané medzinárodne používané 
chladiace médium R 134 a.  
 
b) Stručný opis:  
Prístroj na servis klimatizačného systému vozidiel sa bude používať iba vo vozidlách obstarávateľa. 
Prístroj bude umožňovať plniť klimatizačný systém vozidiel chladiacim médiom a vymieňať 
použité náplne v klimatizačných systémoch špeciálne vo vozidlách obstarávateľa - autobusov a ich 
modifikácií (trolejbusov, hybridov) v počte 79 ks, preto prístroj musí byť kompatibilný so všetkými 
vozidlami obstarávateľa. (ďalej ako “prístroj“  alebo „plnička klimatizácií“). 
 
c) Položky technickej špecifikácie na  požadovaný prístroj  
I. Základné vlastnosti nového prístroja: 

- Prístroj musí byť kompatibilný s klimatizačnými systémami/systémom vo všetkých vozidlách 
obstarávateľa 

- Prístroj musí byť vybavený operačným softwarovým systémom na riadenie funkcie systému, ktorého 
aktualizácia bude v zmysle záručného a pozáručného servisu prístroja 

- Prístroj musí umožňovať pravidelnú údržbu klimatizačného systému a jeho naplnenie chladiacim 
médiom (ďalej ako „chladivom“) 

- Prístroj musí byť vybavený vnútorným zásobníkom na chladivo 
- Prístroj musí umožňovať účinnú a vysokoefektívnu výmenu chladiva    
- Prístroj musí mať dobre prístupnú vákuovú pumpu, ktorá musí uľahčovať výmenu olejovej náplne.  
- Prístroj musí byť vybavený senzorom náklonu 
- Prístroj musí umožňovať pripojenie iného priemeru (musí byť vybavený redukciou na nádržku 

s chladivom) 
- Prístroj musí byť vybavený dlhými ( cca 5m) servisnými hadicami v štandardnom vybavení, t.j. 

ukončenie hadice má mať možnosť pripojenia na prístroj a na druhej strane má mať možnosť 
pripojenia na klimatizačný systém (klimatizačnú jednotku) 
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- Prístroj musí byť vybavený veľkým zásobníkom oleja  
- Prístroj musí umožňovať jednoduchú údržbu vnútorných filtrov  
- Prístroj musí umožňovať pohodlné, jednoduché a intuitívne ovládanie  
- Prístroj má byť plne automatický, ale musí umožňovať voliť jednotlivé servisné kroky aj manuálne  

 
II.  Technická špecifikácia - ďalšie požadované vlastnosti nového prístroja pre výkon 

požadovaných úkonov: 
- Prístroj musí umožňovať, aby sa jednotlivé činnosti požadovaných  výkonov nastavovali manuálne 

a aby sa po spustení  činnosti vykonávali v automatickom režime   
- Prístroj musí dokázať kontrolovať množstvo chladiva, prípadný únik chladiva musí byť presne 

detekovaný manometrom s presnosťou 1% 
- Prístroj musí kompletne odsať chladivo z klimatizačného systému  a vykonať recykláciu chladiva 

v automatickom režime  
- Prístroj musí byť vybavený čerpadlom chladiva pre rýchle plnenie  chladiva do klimatizačného 

systému. Systém musí pracovať rovnako pri recyklovanom alebo novom chladive   
- Prístroj musí vykonať  rýchle a hlboké vákuovanie a musí vyť vybavený detekciou tesnosti, t. zn. že 

prístroj musí kontrolovať prípadnú netesnosť v systéme klimatizačného systému  a  zmenu tlaku 
v čase musí zaznamenať,  

- Technické riešenie čerpadla musí byť také, aby umožňovalo dosahovať hodnotu 1 bar  
- Prístroj musí dokázať kontrolovať tlak v potrubí  
- Prístroj musí dokázať vykonať doplnenie tlaku v potrubí podľa požadovaných noriem pre daný typ 

vozidla. Pre daný typ klimatizačného systému zodpovedajú technické hodnoty, ako je množstvo 
chladiva a tlak v nízko a vysokotlakej časti.  

- Prístroj musí  umožňovať klimatizačný systém naplniť chladivom a vstreknúť olej automaticky, to 
zn., že prístroj vykoná plnenie na požadovanú hodnotu, navolenú manuálne.   

- Prístroj musí byť vybavený voliteľným preplachovaním náplňou s integrovaným programom a musí 
umožňovať čistenie vnútorného okruhu t. zn., že v prípade havárie klimatizačného systému a vzniku 
nežiadúcich kovových častí do systému je nutné jeho prepláchnutie; cyklus musí prebiehať po 
navolení v automatickom režime.  

- Prístroj musí automaticky vypúšťať kondenzované plyny do určenej nádoby, ktorá bude  jeho 
súčasťou  

- Prístroj musí byť vybavený integrovaným riadeným testom výkonu klimatizačného servisu. 
- Prístroj musí byť vybavený integrovaným zaznamenávaním databázy vozidiel do integrovanej 

databanky.  
- Prístroj musí poskytovať výbornú čitateľnosť (načítaných) textových  hodnôt na širokom display za 

každých svetelných podmienok; načítané hodnoty musia byť v jazyku SR alebo ČR  
- Prístroj musí byť vybavený integrovanou tlačiarňou pre tlač (report) výsledkov pracovného cyklu  
- Prístroj musí dokázať vykonávať tieto činnosti integrovane; činnosti nemusia byť vykonávané 

v jednom pracovnom cykle 
- Používané náplne do zariadenia (chladivo,  olej) sa musia do zariadenia aplikovať rovnakým 

systémom  
- Prístroj musí byť schopný pracovať so všetkými typmi olejov. 
- Ako chladivo  musí byť použitá najrozšírenejšie používaná nová chladiaca náplň s medzinárodným 

typovým označením R 134.   
    

III.  Doplňujúce informácie o  predpokladaných vlastnostiach  nového prístroja:  
- Zásobník oleja s objemom                       cca 2000 ml ±10% 
- Objem vnútornej nádrže    cca od 20 L do 28 L, teda do 20 kg 
- Objem vnútorného zásobníka na chladivo   cca od 30 kg do 35 kg 
- Výkon vákuovej pumpy (čerpadla)     od 270 L do 290 l/min 
- Veľkosť pamäte nainštalovaného softvéru  od 4 do 5 MB 
- Trieda presnosti zariadenia indikujúceho hodnotu tlaku (manometra) 1%  
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- Presnosť váhy dávkovania chladiva  do 5 g ± 5 g  
- Maximálny prevádzkový tlak    od 14 do 15 bar 
- Hmotnosť v kg      od 120 do 130 kg 
- Elektrické pripojenie    230V – 240 V;  50/60 Hz 
- Rozmery (dxšxv)     cca od 690x660x1270 mm 

 
Poznámka: 
Uvedeným technickým  parametrom v opise zodpovedá napríklad aj prístroj BOSCH Typ ACS 810.  
Uchádzač vo svojej ponuke môže ponúknuť tento prístroj alebo ekvivalentný. Obstarávateľ 
informuje, že pri ponúknutom ekvivalente budú sledované  parametre ponúkaného prístroja, ktoré 
musia byť v súlade s informáciami uvedenými v bode c) III. výzvy.   
 
d) Podmienky dodania: 
Predpokladaný termín a miesto dodania: predpokladaný termín kúpy prístroja  bude v prvom 
štvrťroku 2020. Obstarávateľ predpokladá, že lehota na dodanie tovaru bude cca 40 kalendárnych 
dní od zaslania elektronickej objednávky.  
Miesto dodania zariadenia: ulica Košická  2, 010 01 Žilina, kontaktná osoba pre dodanie tovaru: 
Ing. Ľubomír Fides,, vedúci oddelenia techniky a nákupu, lubomir.fides@dpmz.sk, +421 041 
5660140. 
Obstarávateľ požaduje, aby zariadenie bolo dodané v dohodnutom čase, v cene, v akej bolo 
ponúknuté, ihneď po inštalácii schopné prevádzky plne funkčné,  slúžilo svojmu účelu bez 
obmedzení, bez dodatočných úprav a bez prieťahov.   
 

5. Vysvetľovanie:  
V prípade potreby obstarávateľ poskytne záujemcom vysvetlenie k zákazke. Záujemca odošle svoje 
otázky e-mailom na adresu viera.blanarova@dpmz.sk v termíne do 1.1.2020 (vrátane tohto dňa). 
Záujemcom bude doručená e-mailom odpoveď do troch dní, najneskôr však do 3.1.2020, (vrátane 
tohto dňa).  
 
6.Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 
Elektronická objednávka. 
 
7. Financovanie predmetu zákazky: 
Financovanie predmetu súťaže: z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. 
Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z. z. (viď finančný limit pre 
nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa). Obstarávateľ  realizuje toto obstarávanie postupom 
prieskumom trhu. 
 
Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby a preddavky.  
V cene ponúkaného zariadenia, spĺňajúce podmienky výzvy, budú zarátané všetky náklady, v tom: 
dopravné náklady, náklady na  naloženie a vyloženie zariadenia v mieste dodania,  inštalácia 
zariadenia a uvedenia do funkčnej prevádzky.  
K faktúre za tovar bude pripojený dodací list tovaru, resp. preberací protokol. Faktúra bude 
vystavená so všetkými náležitosťami podľa platných účtovných a daňových predpisov SR. Lehota 
splatnosti 30 odo dňa prijatia faktúry. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať predpísané 
zákonné náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, prípadne bude chýbať príloha, kupujúci 
(obstarávateľ)  je oprávnený vrátiť takúto faktúru predávajúcemu (úspešnému uchádzačovi). Lehota 
splatnosti v tomto prípade nenastane skôr, než uplynie 30 dní odo dňa prijatia opravenej faktúry. 
Faktúry je nutné zasielať poštou na adresu kupujúceho (obstarávateľa). 
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8.Podmienky účasti uchádzačov a predloženie ponuky: 
Uchádzač  odošle svoju cenovú ponuku na e-mailovú adresu, uvedenú v záhlaví výzvy na prieskum 
trhu. Uchádzač musí byť oprávnený na dodanie tohto typu tovaru a nesmie mať uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona 343/2015 Z. z., o čom predloží čestné vyhlásenie, 
ktorého návrh je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Vypísané čestné vyhlásenie bude mať formu 
originálu a bude podpísané oprávnenou osobou. Iné doklady na splnenie tejto podmienky uchádzač 
nepredkladá. Obstarávateľ si skutočnosti, uvedené v čestnom vyhlásení, overí v informačnom 
systéme verejnej správy  a z verejne dostupných zdrojov.  
 
9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 
Zodpovedajúce ponuky uchádzačov na predmet súťaže, ktorí splnili podmienky,  budú hodnotené 
podľa kritéria, ktorým je najnižšia cena v € bez DPH. Návrh na plnenie kritérií bude mať formu 
a štruktúru Tabuľky č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a uchádzač vyplní  všetky  
jej požadované položky.   
Ak je uchádzač platcom DPH, ceny uvedie v EUR bez DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, ceny uvedie vo vyjadrení ako cena celkom v EUR a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v cenovej ponuke.  
Uchádzač v predloženej ponuke  deklaruje, že ním ponúkaný prístroj spĺňa úžitkové, prevádzkové, 
funkčné charakteristiky a má požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom alebo 
vyššom rozsahu.   
 
10.Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Cenové ponuky (vyplnený scan dokumentov v pdf. formáte  „Návrh na plnenie kritérií - Tabuľka č. 
1“ a  „Čestné vyhlásenie“) uchádzač  zašle na e-mailovú adresu viera.blanarova@dpmz.sk v lehote 
do 7.1.2020 (vrátane tohto dňa).  
 
11.Požadovaná platnosť (viazanosť) cenovej ponuky: 
Do  31.3.2020. Uchádzač platnosť potvrdí v cenovej ponuke.  
 
12.Komunikácia a jazyk 
Obstarávateľ určil v tomto obstarávaní spôsob komunikácie elektronickou poštou (e-mailom na 
viera.blanarova@dpmz.sk) v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a  doklady v nej 
predložené budú  v slovenskom alebo v českom jazyku. Predložená cenová ponuka a doklady v nej 
v iných, ako uvedených jazykoch, bude obsahovať úradný preklad celej ponuky v určenom jazyku.   
 
13.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. 
- Obstarávateľ si vyhradzuje v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov 

nevybrať a/alebo  zrušiť postup zadávania zákazky.  
- Obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť súťaž 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. 
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- Všetky dokumenty uchádzača, predložené v rámci cenovej ponuky, ostávajú po vyhodnotení 
prieskumu trhu obstarávateľovi za účelom archivácie a uchádzačom sa nevracajú.  

-  Predložením ponuky uchádzač prehlasuje, že je oboznámený s podmienkami výzvy a prijíma 
ich bez výhrad. 

-  Predložením cenovej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, uchádzač súhlasí so 
spracovávaním osobných údajov a s povinným zverejňovaním cien v informácii o výsledku 
vyhodnotenia ponúk, s ktorými sa uchádzač prihlásil do prieskumu trhu, ako aj so zverejnením 
podpísanej Kúpnej zmluvy, resp.  Servisnej zmluvy na internetovej stránke obstarávateľa.   

 
 
Prílohy, ktoré sú súčasťou výzvy na prieskum a ktoré uchádzači predkladajú v ponuke:  
 
Návrh na plnenie kritérií – Tabuľka č. 1 
Čestné vyhlásenie   

 
V Žiline, 5.12. 2019 
Dátum zverejnenia na webe obstarávateľa 5.12. 2019 
 
 
 
 
 
 



 

Čestné vyhlásenie  (k bodu 8 – Podmienky účasti a predloženie ponuky)  

Názov prieskumu trhu realizovaný prostredníctvom Výzvy na predkladanie cenových ponúk 
elektronickou formou:   

„Prístroj na servis klimatiza čného systému vozidiel MHD.“ 

Obstarávateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina 
 

Vyplní uchádzač: 
Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis v OR: 
IBAN: 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba uchádzača čestne vyhlasujem, že uchádzač (obchodné meno, adresa) je 
oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom tohto prieskumu trhu a zároveň nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona 343/2015 Z. z.. 

 

V ........................ , dňa ............................ 

       ..................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby uchádzača 
 a odtlačok pečiatky uchádzača 



Por.    

číslo
Položka 

MJ               

(vložte MJ  

sledovaného 

parametru)

Vložte  údaje 

sledovaného 

parametru

Poznámka (vložte Vašu 

poznámku)

Cena za položku v 

MJ  v  € bez DPH  
DPH v € 

Cena za položku  v 

€ s DPH 

1 Názov ponúkaného prístroja 1 ks

2

2a Zásobník oleja s objemom                            

2b Objem vnútornej nádrže

2c Objem vnútorného zásobníka na chladivo  

2d Výkon vákuovej pumpy (čerpadla)   

2e Veľkosť pamäte nainštalovaného softvéru 

2f
Trieda presnosti zariadenia indikujúceho 

hodnotu tlaku (manometra) 

2g Presnosť váhy dávkovania chladiva

2h Maximálny prevádzkový tlak 

2i Hmotnosť v kg 

2j Elektrické pripojenie

2k Rozmery (dxšxv) 

2j
Dodanie v kalendárnych dňoch od zaslania el. 

objednávky 

Dátum: 

Cenová ponuka platná do: 31.3.2020

Uchádzač je platcom          neplatcom DPH (nehodiace sa prečiarknite)

Meno uchádzača, zodpovednej osoby, pečiatka , podpis 

Návrh na plnenie kritérií  - Tabuľka č. 1 

x

bod c) III. Výzvy - sledované parametre nového prístroja:
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