
                                   Obchodná verejná  súťaž 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy  

pod ľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  

  I.    Vyhlasovate ľ 

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 sú ťaž (ďalej len „sú ťaž") na predkladanie návrhov  na uzatvorenie 
zmluvy na dodávku tovaru: 

„ Nákup a dodávka materiálu pre trak čné trolejbusové vedenie"   

 

  II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet sú ťaže 

Predmetom súťaže je nákup a  dodávka materiálu, ktorý je súčasťou trakčného vedenia pre 
trolejbusovú dopravu. Zoznam materiálu, ktorý je predmetom nákupu aj s  uvedením orientačnej 
spotreby jednotlivých položiek za 4 roky (2009-2012) je uvedený v  tabuľke č. 1: 

Tabuľka č. 1 

p. č. Názov materiálu MJ Spotreba v MJ za 
obdobie 2009-2012 

1. cievka napäťová 750V ks 4 

2. Cu prúdová svorka ks   

3. delič úsekový 750V ks 3 

4. 
delič úsekový 750V - úzky pre ťahový 
systém 

ks   

5. diaľkové ovládanie výhybky+semafór ks 4 

6. doska napájacia merony 750V ks 2 

7. drôt trolejový 100mm2 m 100 

8. dvojoko otočné so šróbom M16 ks 20 

9. filter meniča napätia ks   

10. izolačná rozperka trolejí ks   

11. izolačný diel - krátky červený ks   

12. izolačný diel - krátky modrý ks   



13. izolačný mostík ks   

14. izolátor očnicový  ks   

15. izolátor súdkový m16 čierny ks   

16. 
izolátor TDK96- dĺžka 400mm otvor a 
závit M8 ks   

17. kardan pre pripáskovanie ks 5 

18. kladka pe 50 s vidlicou ks   

19. koncovka dalená pre ťahový systém ks   

20. kríž trolejový ks 6 

21. kríž trolejový TB-TB ks 16 

22. 
kríž mechanický ťahový KMT 20°L s 
izoláciou v ľavom smere 

ks   

23. 
kríž mechanický ťahový KMT 20°p s 
izoláciou v pravom smere 

ks   

24. kríž trolejový 20° ks   

25. menič do výhybky 750/24 V ks 5 

26. motor do výhybky /Esko / ekviv./ ks 5 

27. motorček 12V pre výhybku ELINE /ekviv./ ks 7 

28. 
náhradné teleso trolejového kríža 20° 
mechanického 

ks   

29. objímka s dvojokom ks 10 

30. ovladač el.výhybky-dalk.pevný ks 3 

31. panel signaliz. Eline /ekviv./ ks 3 

32. panel signalizačný ks 6 

33. 
prijímač SRR4-DIN 4 Channels do 
výhybky Esko /ekviv./ ks 2 

34. riadiaca jednotka ESKO M12 /ekviv./ ks 6 

35. 
spínač konc. MEDER MK2/1-1A 66 
1000W  /ekviv./ 

ks 52 

36. spojka deliča /k úsekov.deliču/ ks 20 

37. spojka prechod. pre kotvenie - krát. ks 6 

38. spojka prechodová pre kotvenie ks 4 

39. spojka rovná s čapmi 16mm ks 50 

40. spojka rovná s čapmi ks   

41. spojka T-I nerez ks 20 

42. spojka trojsmerná 3x16Vz ks 5 

43. spojka trolej. zjazdná 6xnerez šrób ks 10 

44. spojka troleja delená - naraz. bronz ks 4 

45. spojka zjazdnej trubky delená ks   

46. spojka zjazdnej trubky ks   

47. spojovací čap zjazd .trubky ks 20 

48. spojovací diel - 370mm/0042/ ks 200 

49. šrób M12 s okom stavací ks 30 

50. šrób M12-17 s vnút. 6 hr. ks 100 

51. šrób M14 s vnút. 6 hranom ks 100 

52. šrób M8x16 Din7991 VZ ks 50 

53. svodič prepätia - zostava pre TB ks 4 

54. svorka kotevná klinová s vidlicou ks 30 



55. svorka kotevná pre trolej 100mm2 ks 10 

56. svorka mont. s lankom 11-13,5 /zaba/ ks 2 

57. svorka trol. so závitom M16/0164/ ks 50 

58. svorka trolej. s dvojokom ks 10 

59. svorka zaisťovacia - komplet  /0055/ ks 500 

60. tlmič parafilový p13,5 1500 mm ks   

61. trolejový kríž 40 ks 10 

62. trolejový kríž 10 stupňov pohyblivý ks   

63. trolejový kríž nastavitelný ks   

64. trubička pre konc. sp. MEDER /ekviv./ ks 10 

65. trubka zjazdná CU m 141 

66. tyč TDK-"I"-texit /0158.81/ ks 60 

67. tyč pre LT Esko L102 P.O. /ekviv./ ks 5 

68. vidlica pre pripáskov. - vodorovná ks 10 

69. vidlica pre pripáskov. -zvislá ks 10 

70. výhybka elektric. ESKO M-12 /ekviv./ ks 8 

71. výhybka Esko - mech. L /ekviv./ ks 2 

72. výhybka Esko - mech. P /ekviv./ ks 2 

73. výhybka pevná zjazdná hlboká - pár ks 1 

74. záves do oblúku Esko I /ekviv./  ks 20 

75. záves do oblúku FABA /ekviv./ ks 10 

76. záves s ušami a s dvojokom ks 100 

77. záves s ušami, príložkami a čapom-16mm ks 20 

78. záves s ušami, príložkami a šróbom M16 ks 20 

79. záves s ušami, príložkami a so svorkou ks 15 

80. 
záves spojky zj. trubky – krátky / nerez 
svorky/ 

ks 30 

81. záves spojky zjazdnej trubky - krátky  ks   

82. záves spojky zjazdnej trubky v oblúku ks 4 

83. 
zdroj PSM2410B Adel system Power 
suply/merona/ - /ekviv./ 

ks 2 

84. 
zdroj SPD 241203 Carlo Gavazzi 
/výhybka/ - /ekviv./ 

ks 2 

85. 
zvodič prepätia PSP 1/10/III, 1kV DC 
vonkajšie použitie ks   

 

 

Predmet súťaže nie je možné rozdeliť na časti.  

Forma uzavretého zmluvného vzťahu: Rámcová dohoda. 

Obdobie, na aké bude Rámcová dohoda uzatvorená: 3 roky. 

Plnenie Rámcovej dohody: formou čiastkových objednávok. 

Požadovaná dodacia lehota tovaru od prijatia čiastkovej objednávky: 3 pracovné dni. 

 

 



  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 (od prijatia ponúk vyhlasovateľom až po  
    ich vyhodnotenie) 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  (Rámcovej dohody) na dodávku tovaru podľa platnej legislatívy SR  podpísaná  
     štatutárom navrhovateľa. 
  
3)  Overený aktuálny výpis z obchodného registra / živn ostenského registra nie starší ako 3  
     mesiace. 
 
4)  Doklady pod ľa  bodu V. tejto výzvy. 
 

   

  IV.   Jazyk, v ktorom je navrhovate ľ povinný predloži ť 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 sú ťaže 

Navrhovateľ predloží potvrdený a podpísaný zoznam  plnení (zmluvy a pod.) za rok 2012 (ku dňu 
predloženia návrhu vyhlasovateľovi), kde bude uvedený: obchodný názov kupujúceho, predmet 
zmluvy (názov tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru) a jeho zmluvná cena, Súčet cien týchto 
zmlúv za rok 2012 nemá byť nižší ako 15 000,00 € bez DPH. 
 
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto 
výzve. V opačnom prípade jeho návrh nebude vyhodnotený. 
 

     

  VI.   Kritériá hodnotenia ponúk 

Ako úspešný bude vyhodnotený ten uchádzač o zákazku, ktorý predloží pre vyhlasovateľa 
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V tomto zmysle budú posudzované dve kritériá: 

1. Najnižšia cena v EUR bez DPH (uvedená ako súčet jednotkových cien všetkých položiek, ktoré sú 
predmetom nákupu). Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Uchádzač o zákazku musí 
uviesť jednotkovú cenu ku každej položke a uviesť súčet jednotkových cien. Pre toto kritérium je 
stanovená maximálna bodová hodnota: 80 bodov. 

2. Počet  položiek s uvedenou najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH (zistené po vzájomnom 
porovnaní doručených ponúk). Pre toto kritérium je stanovená maximálna bodová hodnota: 20 bodov. 

Ekonomicky najvýhodnejšia bude ponuka, resp. návrh toho uchádzača, ktorý získa po vyhodnotení 
najvyšší počet bodov. 



Pokiaľ návrh doručený vyhlasovateľovi nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode III. až V. tejto 
výzvy, nebudú ďalej vyhodnotené. 

     

   

  VII.  Spôsob a miesto podávania návrhov 

� Miesto doru čenia 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 SÚ ŤAŽ - NEOTVÁRAŤ" 

� označenie predmetu súťaže: „Nákup a dodávka materiálu pre trak čné trolejbusové 
vedenie“  

� Spôsob doru čenia návrhov akceptovaný vyhlasovate ľom  

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

  VIII.  Lehota na predkladanie návrhov    

      Termín: do 04.06.2013  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. 

IX.   Lehota na vysvet ľovanie  

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

       Termín: do 29.05.2013 v čase do 12,00 hod.  

 

  X.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu  

Vyhlasovateľ  vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 10.06.2013  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. 

      

  XI.  Lehota na uzavretie zmluvy 

       Dátum: najneskôr do 30.06.2013                                  



      

  XII. Vyhradené práva vyhlasovate ľa obchodnej verejnej sú ťaže  

� 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 môže vyhlásiť 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 zmluvy 

 

RÁMCOVÁ  DOHODA 
 

uzatvorená pod ľa  § 536 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 :     Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :            5035044524/0900 

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“. 

Tabuľka č. 2     

Predmet OVS:        Nákup a dodávka materiálu pre t rakčné trolejbusové vedenie 

Cenový návrh     

p. č. Názov materiálu MJ Cena v EUR bez 
DPH za MJ Sadzba DPH v % Cena v EUR s DPH 

za MJ 

1. cievka napäťová 750V ks      

2. Cu prúdová svorka ks      

3. delič úsekový 750V ks      

4. 
delič úsekový 750V - úzky pre ťahový 
systém 

ks      

5. diaľkové ovládanie výhybky+semafór ks      

6. doska napájacia merony 750V ks      

7. drôt trolejový 100mm2 m      

8. dvojoko otočné so šróbom M16 ks      

9. filter meniča napätia ks      

10. izolačná rozperka trolejí ks      

11. izolačný diel - krátky červený ks      

12. izolačný diel - krátky modrý ks      

13. izolačný mostík ks      

14. izolátor očnicový  ks      

15. izolátor súdkový m16 čierny ks      



16. 
izolátor TDK96- dĺžka 400mm otvor a 
závit M8 

ks      

17. kardan pre pripáskovanie ks      

18. kladka pe 50 s vidlicou ks      

19. koncovka dalená pre ťahový systém ks      

20. kríž trolejový ks      

21. kríž trolejový TB-TB ks      

22. 
kríž mechanický ťahový KMT 20°L s 
izoláciou v ľavom smere ks      

23. 
kríž mechanický ťahový KMT 20°p s 
izoláciou v pravom smere 

ks      

24. kríž trolejový 20° ks      

25. menič do výhybky 750/24 V ks      

26. motor do výhybky /Esko / ekviv./ ks      

27. motorček 12V pre výhybku ELINE /ekviv./ ks      

28. 
náhradné teleso trolejového kríža 20° 
mechanického ks      

29. objímka s dvojokom ks      

30. ovladač el.výhybky-dalk.pevný ks      

31. panel signaliz. Eline /ekviv./ ks      

32. panel signalizačný ks      

33. 
prijímač SRR4-DIN 4 Channels do 
výhybky Esko /ekviv./ 

ks      

34. riadiaca jednotka ESKO M12 /ekviv./ ks      

35. 
spínač konc. MEDER MK2/1-1A 66 
1000W  /ekviv./ 

ks      

36. spojka deliča /k úsekov.deliču/ ks      

37. spojka prechod. pre kotvenie - krát. ks      

38. spojka prechodová pre kotvenie ks      

39. spojka rovná s čapmi 16mm ks      

40. spojka rovná s čapmi ks      

41. spojka T-I nerez ks      

42. spojka trojsmerná 3x16Vz ks      

43. spojka trolej. zjazdná 6xnerez šrób ks      

44. spojka troleja delená - naraz. bronz ks      

45. spojka zjazdnej trubky delená ks      

46. spojka zjazdnej trubky ks      

47. spojovací čap zjazd .trubky ks      

48. spojovací diel - 370mm/0042/ ks      

49. šrób M12 s okom stavací ks      

50. šrób M12-17 s vnút. 6 hr. ks      

51. šrób M14 s vnút. 6 hranom ks      

52. šrób M8x16 Din7991 VZ ks      

53. svodič prepätia - zostava pre TB ks      

54. svorka kotevná klinová s vidlicou ks      

55. svorka kotevná pre trolej 100mm2 ks      

56. svorka mont. s lankom 11-13,5 /zaba/ ks      

57. svorka trol. so závitom M16/0164/ ks      



58. svorka trolej. s dvojokom ks      

59. svorka zaisťovacia - komplet  /0055/ ks      

60. tlmič parafilový p13,5 1500 mm ks      

61. trolejový kríž 40 ks      

62. trolejový kríž 10 stupňov pohyblivý ks      

63. trolejový kríž nastavitelný ks      

64. trubička pre konc. sp. MEDER /ekviv./ ks      

65. trubka zjazdná CU m      

66. tyč TDK-"I"-texit /0158.81/ ks      

67. tyč pre LT Esko L102 P.O. /ekviv./ ks      

68. vidlica pre pripáskov. - vodorovná ks      

69. vidlica pre pripáskov. -zvislá ks      

70. výhybka elektric. ESKO M-12 /ekviv./ ks      

71. výhybka Esko - mech. L /ekviv./ ks      

72. výhybka Esko - mech. P /ekviv./ ks      

73. výhybka pevná zjazdná hlboká - pár ks      

74. záves do oblúku Esko I /ekviv./  ks      

75. záves do oblúku FABA /ekviv./ ks      

76. záves s ušami a s dvojokom ks      

77. záves s ušami, príložkami a čapom-16mm ks      

78. záves s ušami, príložkami a šróbom M16 ks      

79. záves s ušami, príložkami a so svorkou ks      

80. 
záves spojky zj. trubky – krátky / nerez 
svorky/ 

ks      

81. záves spojky zjazdnej trubky - krátky  ks      

82. záves spojky zjazdnej trubky v oblúku ks      

83. 
zdroj PSM2410B Adel system Power 
suply/merona/ - /ekviv./ 

ks      

84. 
zdroj SPD 241203 Carlo Gavazzi 
/výhybka/ - /ekviv./ ks      

85. 
zvodič prepätia PSP 1/10/III, 1kV DC 
vonkajšie použitie 

ks      

Súčet jednotkových cien v EUR bez DPH 

(ako 1. hodnotiace kritérium) 
  - 

                    


