Obchodná verejná súťaž
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.

Vyhlasovateľ

Názov:
Sídlo:
Obchodný register :

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L

IČO:
IČ DPH:

36 007 099
SK 2020444583

Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

Ing. Peter Ďurkovský, referát verejného obstarávania
+421 415660168
peter.durkovsky@dpmz.sk

(ďalej len „vyhlasovateľ")
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") na predkladanie návrhov na uzatvorenie
zmluvy na dodávku tovaru:
„ Úžitkové vozidlo"

II.

Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže

Predmetom súťaže je nákup 1 ks úžitkového vozidla. Jedná sa o vozidlo kategórie N1, vyrobené
v roku 2012, nové – nejazdené. Technické požiadavky na úžitkové vozidlo sú uvedené v nasledovnej
tabuľke:
Kategória vozidla s rokom výroby 2012:
Verzia:

N1
L2H1

Motor
agregát:
3
zdvihový objem (cm ):
výkon (kW):
emisná norma:

vznetový
max. 1996
max. 67
Euro 5

emisie CO2 kombin. v g/km (bez / so systémom štart - stop):
palivo:
krútiaci moment (Nm) / pri otáčkach za min.:
počet valcov / ventilov:
objem palivovej nádrže (l):
kombin. spotreba paliva v l/100 km (bez / so systémom štart - stop):
náhon na prednú nápravu:
štart - stop systém:
prevodovka:
Karoséria
typ: samonosná, skriňová, dodávková
celková dĺžka (mm)
šírka s vyklop. / zaklop. spätnými zrkadlami (mm)
výška (mm)

max. 202 - 200 / 180
diesel
max. 240 / 1500 - 2250
4 / 16
min. 80
7,0-8,0 / 6,0-7,0
áno
áno
6-stupňová , manuálna
áno
5150 - 5200
max. 2232 / 1904
1950 - 1980

podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom (mm)
rozchod kolies vpredu (mm):
rozchod kolies vzadu (mm):
polomer otáčania (m):
1 bočné posuvné pravé dvere (na strane spolujazdca):
zadné dvojkrídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 180°):
Nákladový priestor
3

objem (m ):
dĺžka (mm):
šírka (mm):
šírka medzi blatníkmi (mm):
výška (mm):
výška nákladacej hrany (mm):
šírka bočných posuvných dverí (mm):
výška bočných posuvných dverí (mm):
Ukotvenie prepravovaného nákladu (v súlade s DIN 75410):
plechová priečka medzi kabínou a nákl. priestorom bez okna:
opláštenie karosérie nákl. priestoru (vrátane boč. a zad. dverí) bez
okien:
Materiál povrchu podlahy náklad. priestoru:
Kolesá a pneumatiky
rozmer oceľových diskov (5 dierové, malý stred.):
rozmer pneumatík:
stredové kryty kolies:
plnohodnotné rezervné koleso:
Hmotnosť
max. celková prípustná hmotnosť (kg):
užitočné zaťaženie (kg):
max. prípustné zaťaženie strechy (kg):
max. prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg):
max. prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg):
Rýchlosť
max. rýchlosť (km/hod):
zrýchlenie z 0 na 100 km/hod v sek.:
Ostatné
airbag vodiča:
ABS s asistentom núdzového brzdenia:
fajčiarska sada (zapaľovač a popolník):
rádio s integr. displayom, vstup AUX, reproduktory 4 x 15 W:
dvojmiestna lavica spolujazdca:
štandardný volant s ľavostranným riadením:
nastaviteľné sedadlo vodiča:
opierky hlavy:
výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca:
čalúnenie sedadiel v tmavom odtieni:
posilňovač riadenia:
brzdová sústava s posilňovačom:
záruka na vozidlo:
manuálna klimatizácia:
elektricky ovládateľné predné okná:
el. ovládateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá manuálne
sklopné:

3460 - 3500
max. 1616
max. 1631
max. 13,8
áno
áno
max. 5,9
2600 - 2900
max. 1690
max. 1629
max. 1387
540 - 550
max. 1000
max. 1290
8-bodové
áno
áno
kov - náter
16 x 6.0
205 / 65 / R16
áno
áno
2900
1060 - 1180
210
2000
750
140 - 150
18,0 – 20,0
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
2 roky / neobmedzené km
áno
áno
áno

diaľkovo ovládané centrálne zamykanie:
ťažné zariadenie podľa DIN (guľa - odnímateľné, s elektr. zásuvkou):
farba vozidla:
povinná výbava vozidla podľa platnej legislatívy SR v deň prevzatia:

áno
áno
modrá
áno

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 15 500,00 EUR bez DPH.
Spôsob financovania predmetu súťaže: formou finančného leasingu.
Požadovaná dodacia lehota: max. 3 mesiace.

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty:
1) Cenový návrh na predmet súťaže potvrdený štatutárom v písomnej / tlačenej podobe.
Ceny budú vyjadrené v mene EUR (€) v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Dĺžka viazanosti cenového návrhu je požadovaná 2 mesiace odo dňa jeho doručenia
vyhlasovateľovi súťaže.
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení
navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH:
sadzba DPH a výška DPH:
navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH:
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR a na túto skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

2) Návrh zmluvy podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) podpísaná štatutárom
navrhovateľa.
3) Aktuálny výpis z obchodného registra / živnostenského registra.
4) Doklady podľa bodu V. tejto výzvy.

IV.

Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh

Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Navrhovatelia so
sídlom mimo územia SR predložia ponuku v pôvodnom jazyku ako aj znalecký (úradný) slovenský preklad
dokumentov. Výnimka platí pre dokumenty písané v českom jazyku.

V.

Podmienky zahrnutia návrhov do súťaže

Navrhovateľ k cenovému návrhu predloží k ponúkanému tovaru – úžitkovému vozidlu jeho technickú špecifikáciu
v štruktúre parametrov tak, ako sú uvedené v tabuľke bodu II. (t.j. vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy). Zároveň
k cenovému návrhu priloží obrázkovú dokumentáciu vozidla s popisom. Uvedie požadovanú dĺžku viazanosti
cenového návrhu a dodaciu lehotu vozidla.
Navrhovateľ predloží potvrdený a podpísaný zoznam minimálne dvoch zmlúv plnených za posledné dva roky (ku
dňu predloženia návrhu), kde bude uvedený obchodný názov kupujúceho, predmet zmluvy (úžitkové vozidlo
rovnakého alebo obdobného charakteru) a jeho zmluvná cena, ktorá nemá byť nižšia na každej zmluve ako
predpokladaná hodnota predmetu súťaže €.
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto výzve.

VI. Kritériá hodnotenia ponúk
Jediným kritériom pre vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena za predmet súťaže v € bez DPH.
Do hodnotenia budú zaradené iba tie cenové návrhy, ktorých priložená technická špecifikácia vozidla vo všetkých
položkách spĺňa požiadavky vyhlasovateľa súťaže uvedené v bode II. výzvy.

VII. Spôsob a miesto podávania návrhov
Miesto doručenia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária č. 109
(pri neprítomnosti na sekretariát riaditeľa)

Formálne náležitosti podávania návrhov
Navrhovateľ predloží ponuku písomne v samostatnom uzavretom obale, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu vyhlasovateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
obchodné meno, adresu navrhovateľa
označenie obalu: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ"
označenie predmetu súťaže: „Úžitkové vozidlo“
Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom
poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VIII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 11.09.2012 v čase do 12,00 hod.
Pri poštových zásielkach rozhoduje fyzické doručenie na miesto doručenia návrhov.
Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže.
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

IX. Lehota na vysvetľovanie
Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do súťaže.
Termín: do 03.09.2012 v čase do 12,00 hod.

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do termínu 25.09.2012 a oznámi navrhovateľovi
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na predloženie, resp. uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na
uzavretie zmlúv odmietol.

XI. Lehota na uzavretie zmluvy
Dátum: najneskôr do 15.10.2012

Uzatvorená bude Kúpna zmluva.

XII. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže
odmietnuť všetky predložené návrhy;
zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným podmienkam;
zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená
a nebolo možné ich predvídať;
neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú vyhlasovateľ
nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú;
v prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených
návrhov, z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavretie zmluvného vzťahu v lehote na uzavretie zmluvy, o
čom písomne upovedomí vyhlasovateľa v lehote na uzavretie zmluvy, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie
zmluvného vzťahu navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí;
v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu, stratí v priebehu
plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž;

v prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhodnotil ako
najvhodnejší z predložených návrhov, v lehote na uzavretie zmluvy, vyhlási vyhlasovateľ novú obchodnú
verejnú súťaž.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

XIII. Údaje do Kúpnej zmluvy
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Predávajúci :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Obchodný register :
( ďalej ,, predávajúci ´´ )
Kupujúci:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Sídlo :

Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Zastúpený :

Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ

IČO :

36 007 099

DIČ :

2020447583

IČ DPH :

SK2020447583

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

Číslo účtu :

5627105001/5600

Obchodný register :

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
( ďalej ,, kupujúci ´´ )

XIV. Príloha č. 1
Tlačivo na vyplnenie (ako súčasť výzvy) je k dispozícii na stiahnutie vo forme samostatného súboru na
internetovej stránke obstarávateľa v sekcii „o spoločnosti“ – „dokumenty“.

Kategória vozidla s rokom výroby 2012:
Verzia:
Motor
agregát:
3
zdvihový objem (cm ):
výkon (kW):
emisná norma:
emisie CO2 kombin. v g/km (bez / so systémom štart - stop):
palivo:
krútiaci moment (Nm) / pri otáčkach za min.:
počet valcov / ventilov:
objem palivovej nádrže (l):
kombin. spotreba paliva v l/100 km (bez / so systémom štart - stop):
náhon na prednú nápravu:
štart - stop systém:
prevodovka:
Karoséria
typ: samonosná, skriňová, dodávková
celková dĺžka (mm)
šírka s vyklop. / zaklop. spätnými zrkadlami (mm)
výška (mm)
podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom (mm)
rozchod kolies vpredu (mm):
rozchod kolies vzadu (mm):
polomer otáčania (m):
1 bočné posuvné pravé dvere (na strane spolujazdca):
zadné dvojkrídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 180°):
Nákladový priestor
3

objem (m ):
dĺžka (mm):
šírka (mm):
šírka medzi blatníkmi (mm):
výška (mm):
výška nákladacej hrany (mm):
šírka bočných posuvných dverí (mm):
výška bočných posuvných dverí (mm):
Ukotvenie prepravovaného nákladu (v súlade s DIN 75410):
plechová priečka medzi kabínou a nákl. priestorom bez okna:
opláštenie karosérie nákl. priestoru (vrátane boč. a zad. dverí) bez
okien:
Materiál povrchu podlahy náklad. priestoru:
Kolesá a pneumatiky
rozmer oceľových diskov (5 dierové, malý stred.):
rozmer pneumatík:
stredové kryty kolies:
plnohodnotné rezervné koleso:
Hmotnosť

max. celková prípustná hmotnosť (kg):
užitočné zaťaženie (kg):
max. prípustné zaťaženie strechy (kg):
max. prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg):
max. prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg):
Rýchlosť
max. rýchlosť (km/hod):
zrýchlenie z 0 na 100 km/hod v sek.:
Ostatné
airbag vodiča:
ABS s asistentom núdzového brzdenia:
fajčiarska sada (zapaľovač a popolník):
rádio s integr. displayom, vstup AUX, reproduktory 4 x 15 W:
dvojmiestna lavica spolujazdca:
štandardný volant s ľavostranným riadením:
nastaviteľné sedadlo vodiča:
opierky hlavy:
výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca:
čalúnenie sedadiel v tmavom odtieni:
posilňovač riadenia:
brzdová sústava s posilňovačom:
záruka na vozidlo:
manuálna klimatizácia:
elektricky ovládateľné predné okná:
el. ovládateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá manuálne
sklopné:
diaľkovo ovládané centrálne zamykanie:
ťažné zariadenie podľa DIN (guľa - odnímateľné, s elektr. zásuvkou):
farba vozidla:
povinná výbava vozidla podľa platnej legislatívy SR v deň prevzatia:

