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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:                        Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Sídlo:                          Kvačalova 2, 011 40  Žilina 
Obchodný register :   Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L 
IČO:                           36 007 099 
IČ DPH:                     SK 2020444583 

Kontaktná osoba:       Ing. Peter Ďurkovský, referát verejného obstarávania 
Tel:                             +421 415660168 
E-mail:                        peter.durkovsky@dpmz.sk 

 (ďalej len „vyhlasovateľ") 

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

„ Náhradné diely na autobusy MHD"  

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je nákup a  dodávka náhradných dielov na autobusy Dopravného podniku 
mesta Žiliny s.r.o., ktorý zabezpečuje a prevádzkuje MHD v meste Žilina. 

Špecifikácia predmetu súťaže: Jedná sa o náhradné diely na autobusy nasledovných 
továrenských značiek a typov:   

Továrenská zna čka, typ vozidla Rok výroby 
Karosa B 732.1652 1990 
Karosa B 732.1654 1992 a 1996 
Karosa B 732.1660 1996 
Karosa B 741.1922 1995 
Karosa B 932.1678 1998 
Karosa B 932.1690 1999 
Karosa B 952.1714 2003 
Karosa B 952.1715 2006 
Karosa B 952.1718 2005 a 2006 
Karosa B 961.1970 2006 
Irisbus Citelis PS09D1 2008 
Irisbus Citelis PU09D1 2006 
Irisbus PS09D2 2006 
Renault PS09D1 2004 
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Kompletný zoznam náhradných dielov, rozdelený podľa jednotlivých továrenských značiek 
a rokov výroby autobusov, je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá sa nachádza: 

a./na priloženom CD v elektronickej podobe vo formáte PDF, ako aj v aplikácii EXCEL 
(pokiaľ je výzva zaslaná navrhovateľom v listinnej podobe); 

b./zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa vo formáte PDF, ako aj v aplikácii 
EXCEL, dostupná na adrese: http://www.dpmz.sk/dokumenty/ 

 

Predmet súťaže nie je možné rozdeliť na skupiny, resp. na časti. Navrhovateľ predloží svoj 
návrh cien komplet na všetky náhradné diely uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 396 073,06 EUR bez DPH (na obdobie 4 rokov), t.j. 
99 018,27 EUR bez DPH / rok. 

Forma uzavretého zmluvného vzťahu (zmluvy): Rámcová dohoda. 

Obdobie, na aké bude Rámcová dohoda uzatvorená: 4 roky. 

 

 

III.   Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže 

Navrhovateľ je povinný: 

1)Uviesť svoj návrh cien za tovar (návrh cien bude zapracovaný do Rámcovej 
dohody v bode: kúpna cena a platobné podmienky. V tomto bode bude uvedený odkaz na 
prílohu č. 1 k Rámcovej dohode, ktorú bude tvoriť kompletný zoznam náhradných dielov aj 
s príslušnými cenami). Príloha č. 1 bude neoddeliteľnou súčaťou Rámcovej dohody. 
Ceny náhradných dielov budú vyjadrené po zaokrúhlení na dve desatinné miesta v mene EUR 
(€)  v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení podľa predtlače v Prílohe č. 1: navrhovaná zmluvná cena bez DPH v € 
za MJ tovaru, sadzba DPH v %  a výška DPH v €, navrhovaná zmluvná cena celkom za MJ 
tovaru v € vrátane DPH. 
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
   
2)Predložiť návrh celej zmluvy vrátane Prílohy č. 1 (t.j. Rámcovej dohody) na dodávku 
tovaru podľa platnej legislatívy SR  podpísaná  štatutárom navrhovateľa. 
 
3.)Navrhovateľ predloží svoj návrh Rámcovej dohody vrátane Prílohy č.1 ako jej 
neoddeliteľnej súčasti v listinnej podobe a tiež v elektronickej podobe na priloženom CD 
vo formáte PDF (návrh Rámcovej dohody, Príloha č. 1), a tiež v aplikácii WORD (Rámcová 
dohoda) a EXCEL (Príloha č. 1) ako heslom nezabezpečené súbory. 

 
 
 
 



„Náhradné diely na autobusy MHD“ 

 

 3 

4.)Navrhovateľ predloží doklad o oprávnení podnikať a dodávať tovar, ktorý je 
predmetom súťaže, t.j. predloží úradne overený aktuálny výpis z obchodného / 
živnostenského registra. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tieto doklady predkladá 
každý člen skupiny osobitne. 
 
5.)Navrhovateľ predloží zoznam minimálne troch plnení (zmluvy a pod.) za posledných 5 
rokov (ku dňu preloženia návrhu) v celkovej hodnote 396 073,00 EUR bez DPH, kde bude 
uvedené: 
-identifikačné údaje odberateľa a jeho kontaktná osoba (priezvisko, tel. číslo); 
-predmet dodávky (stručný opis, čo bolo dodané, aký tovar... a pod.); 
-dátum realizácie dodávky tovaru; 
-hodnota dodávky tovaru v EUR bez DPH; 
Na zozname bude uvedený dátum, meno a priezvisko zodp. osoby, pečiatka navrhovateľa. 
 
 
 
 

IV.   Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh 

Celý návrh a 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 návrh zmluvy a pre 
dokumenty písané v českom jazyku. Tieto sú plne akceptované.     

     

 

V.   Kritériá hodnotenia ponúk 

Ako úspešný bude vyhodnotený ten navrhovateľ, ktorý predloží vyhlasovateľovi ekonomicky 
najvýhodnejší návrh. V tomto zmysle budú posudzované dve kritériá: 

1. kritérium: Najnižšia cena v EUR bez DPH (uvedená ako súčet jednotkových cien 
všetkých položiek, ktoré sú predmetom súťaže). Navrhovateľ musí uviesť jednotkovú cenu ku 
každej položke (pričom za cenu sa nepovažuje hodnota 0,00 EUR) a uviesť súčet všetkých 
jednotkových cien. Pre toto kritérium je stanovená maximálna bodová hodnota: 70 bodov. 
Hodnotenie ceny sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej 
ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

2. kritérium: Maximálny počet  položiek s uvedenou najnižšou jednotkovou cenou v eur bez 
DPH (zistené po vzájomnom porovnaní doručených ponúk/návrhov). Pre toto kritérium je 
stanovená maximálna bodová hodnota: 30 bodov. Postup výpočtu – ako v bode 1 s tým, že 
najvyšší počet bodov pre toto kritérium získa ten návrh cien, ktorý bude po vzájomnom 
porovnaní platných doručených návrhov obsahovať čo najviac položiek s najnižšou 
jednotkovou cenou. 
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Ekonomicky najvýhodnejší bude návrh toho navrhovateľa, ktorý získa po vyhodnotení 
najvyšší počet bodov (ako súčet bodov za obidve kritériá).Hodnotené budú iba tie cenové 
návrhy, ktoré budú obsahovať cenu ku každej položke v Prílohe č. 1. Hodnotené môžu byť 
minimálne 2 a viaceré návrhy, u ktorých neboli zistené nedostatky. 

 

Navrhovateľ môže/nemusí ponúknuť vo svojom návrhu vyhlasovateľovi tzv. „bonus“ (podľa 
svojho uváženia, svojich možností...a pod., napr. predĺženie záručnej doby o XX mesiacov 
nad rámec legislatívne stanovenej záručnej doby na náhradné diely, ktorých hodnota bez DPH 
je vyššia ako XX EUR a pod.). V prípade, že niektorí navrhovatelia dosiahnu rovnaký súčet 
bodov za obidve kritériá, vyhlasovateľ uprednostní toho, kto ponúkol vo svojom návrhu pre 
vyhlasovateľa výhodnejší bonus. Bonus ako taký nie je hodnotiacim kritériom, za ktorý sa 
prideľujú v súťaži body. 

 

Elektronická aukcia: nie. 

 

 

VI.  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 svoj návrh s požadovanými dokladmi 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 - NEOTVÁRA Ť" 

� označenie predmetu súťaže: „Náhradné diely na autobusy MHD“ 

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom: 

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 
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VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 06.11.2013  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. 

 

 

VIII.   Lehota na vysvetľovanie  

Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia 
návrhu do súťaže (a to v listinnej alebo elektronickej podobe). 

Termín: do 30.10.2013 v čase do 12,00 hod.  

 

 

IX.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 22.11.2013 a oznámi 
navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na 
uzatvorenie  zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, písomne 
oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 

      

   

X.  Lehota na uzavretie zmluvy 

Dátum: najneskôr do 13.12.2013                                  

      

   

XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

 
1.)Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí 
určených v tejto výzve. V opačnom prípade jeho návrh nebude vyhodnotený. 
 
2.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
 
3.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
 
4.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh 
nezodpovedá súťažným podmienkam. 
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5.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne 
zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  a nebolo možné ich predvídať. 
 
6.)Neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú 
vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú. 
 
7.)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. 
 
8.)Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
 

 

 

XII. Dopl ňujúce informácie k súťaži a k budúcej zmluve 

 

1.)Uzatvorená zmluva - Rámcová dohoda bude plnená prostredníctvom čiastkových 
objednávok. 

2.)Požiadavka vyhlasovateľa súťaže na zriadenie konsignačného skladu náhradných dielov  
v objekte prevádzky Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (v minimálnej hodnote ND 
30 000,00 EUR bez DPH): ÁNO.  

Bližšie podrobnosti vo veci zriadenia a prevádzky konsignačného skladu ND bude riešiť 
osobitne uzatvorená zmluva s víťazom OVS „Náhradné diely na autobusy MHD“. 

3.)Dodávateľ, s ktorým bude Rámcová dohoda uzatvorená, bude povinný do 4 hodín od 
odoslania objednávky objednávateľom túto potvrdiť elektronicky. Následne bude povinný 
dodať objednané ND maximálne do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri troch po 
sebe nasledujúcich nepotvrdených objednávkach a následnom nedodaní ND v požadovanom 
termíne vzniká právo objednávateľovi okamžite a bez postihu ukončiť zmluvný vzťah 
(Rámcovú dohodu). 

4.)Dodávateľ, s ktorým bude Rámcová dohoda uzatvorená, bude povinný dodávať iba úplne 
nové náhradné diely, t.j. ND nepoužité a ND, ktoré nie sú klasifikované ako „náhradné diely 
po oprave“. 

5.)Dodávateľ, s ktorým bude Rámcová dohoda uzatvorená, bude pri dodávke tovaru povinný 
odovzdať spolu s dodacím listom aj kópiu dokladu – prehlásenie o zhode, označenie značkou 
CE (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Táto kópia dokladu bude priložená ku 
každému náhradnému dielu, avšak iba pri jeho prvom dodaní. Pri ďalších dodávkach toho 
istého tovaru doloženie kópie tohto dokladu už nebude potrebné. 

6.)Miestom dodania ND a umiestnenia konsignačného skladu ND bude prevádzka 
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. , ul. Košická. 
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XIII.  Údaje do zmluvy 

RÁMCOVÁ  DOHODA 

uzatvorená podľa  § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci :        

Sídlo :    

Zastúpený :   

IČO :  

DIČ:    

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 :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :             5035044524/0900 

Obchodný register :   Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L  

      ( ďalej ,, kupujúci “ ) 

Dátum zverejnenia výzvy: 14.10.2013 


