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:

Jana Čuláková, referát verejného obstarávania
+421 41 5660 168
janka.culakova@dpmz.sk

(ďalej len „vyhlasovateľ")
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") na predkladanie návrhov na uzatvorenie
zmluvy na poskytnutie služby:

„ Upratovanie a čistenie vozidiel MHD“
II.

Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže

Predmetom súťaže je zabezpečenie upratovania a čistenia interiérov autobusov a trolejbusov
mestskej hromadnej dopravy v prevádzkach objednávateľa na Košickej ulici – autobusy a Kvačalovej
ulici - trolejbusy. Upratovanie a čistenie sa vykonáva každý deň podľa rozpisu (viď prílohy).
Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu štyroch rokov (48 mesiacov).

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty:
1) Cenovú ponuku – vyplnená príloha, potvrdenú štatutárom v písomnej / tlačenej podobe. V cene
musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s poskytovaním služby – vlastný pracovníci, čistiace
a dezinfekčné prostriedky, vlastná technika – výkonný technický vysávač na mokré a suché
povysávanie aj drobných kamienkov, nákladov na elektrickú energiu, vodné a stočné.
Ceny budú vyjadrené v mene „€“ 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
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) Úradne overený 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 predloží zoznam minimálne troch zmlúv plnených za posledných päť rokov (ku dňu
predloženia návrhu), kde bude uvedený obchodný názov odoberateľa služby, predmet záväzku
a zmluvná cena ktorá nemá byť nižšia na každej zmluve ako predpokladaná hodnota na 1 rok 30 000
€. (3x)
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto
výzve.

VI. Kritériá hodnotenia ponúk
1. Najnižša celková cena v € bez DPH ; (Vyplnená príloha č. 1)

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: „Upratovanie a čistenie vozidiel MHD"
Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom

poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VIII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 5.06.2013 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 vysvetľovanie
Navrhovateľ môže požiadať o vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do súťaže. Adresa na emailový kontakt je uvedená v časti I. Vyhlasovateľ.
Termín do 29.5.2013 do 12,00 hod.

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším
návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na uzavretie rámcovej dohody. Navrhovateľom,
ktorí boli neúspešní písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol.

XI. Lehota na uzavretie zmluvy
Termín do 30.06.2013

Rámcová dohoda sa uzatvorí na 48 mesiacov

Termín začatia poskytovania služby je od 1.7.2013.

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 podmienkam súťaže;
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 rámcovej dohody v lehote na uzavretie zmluvy, o
čom písomne upovedomí vyhlasovateľa v lehote na uzavretie zmluvy, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie
rámcovej dohody navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí;
v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie rámcovú dohodu, 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.

XIII. Doplňujúce informácie
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

