„Náhradné diely na trolejbusy SOR“

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
DIČ:
2020447583
IČ DPH:
SK 2020447583
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 trolejbusy SOR"
II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je nákup a dodávka náhradných dielov na trolejbusy SOR Dopravného
podniku mesta Žiliny s.r.o., ktorý zabezpečuje a prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu
v meste Žilina.
Jedná sa o vybrané náhradné diely na trolejbusy nasledovných továrenských značiek a typov:
Škoda 30Tr SOR, Škoda 31Tr SOR. Rok výroby predmetných vozidiel je 2012 a 2013.
Výrobcom vozidiel je spoločnosť SOR Libchavy spol. s.r.o.
Predmetom súťaže je dodávka nových, t.j. doposiaľ nepoužitých náhradných dielov, ktoré nie
sú klasifikované ako „náhradné diely po oprave“. Náhradné diely budú dodané v originálnych
obaloch, budú spĺňať požiadavky
podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kompletný zoznam náhradných dielov je uvedený v prílohe č. 2, ktorá sa nachádza:
a) ako príloha Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy (pokiaľ je výzva zaslaná
navrhovateľom v listinnej podobe);
b) zverejnená vo formáte EXCEL na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže v sekcii
Verejné obstarávanie / Obchodné verejné súťaže.
Tabuľka obsahuje aj údaje o predpokladanej spotrebe náhradných dielov na obdobie 3 rokov.
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V prípade, že dôjde k zmene alebo k úpravám položiek náhradných dielov v Prílohách č. 1 a 2
v priebehu od vyhlásenia súťaže do dátumu na predkladanie návrhov, bude takáto zmena
alebo úprava zverejnená vo forme oznámenia na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže
v sekcii Verejné obstarávanie / Obchodné verejné súťaže v príslušnom riadku pre danú súťaž.
Predmet súťaže nie je rozdelený na časti. Navrhovateľ predloží svoj návrh cien komplet na
všetky náhradné diely.
Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 90 000,00 EUR bez DPH (prepočítané na základe
spotreby náhradných dielov za obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a potreby na nasledujúce 3
roky). Uvedená hodnota má iba informatívny charakter.
Forma uzavretého zmluvného vzťahu (zmluvy): Rámcová dohoda (realizovaná
prostredníctvom čiastkových objednávok alebo prostredníctvom nadväzujúcej Zmluvy
o konsignačnom sklade, pokiaľ bude zriadený)
Obdobie, na aké bude Rámcová dohoda uzatvorená: 3 roky.

III. Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže
Navrhovateľ je povinný:
1) Uviesť svoj návrh cien v originálnom vyhotovení a to nasledovným spôsobom:
Navrhovateľ vyplní tlačivo Príloha č. 2 – Návrh cien k Obchodnej verejnej súťaži. Toto
tlačivo sa nachádza zverejnené vo formáte EXCEL na internetovej stránke vyhlasovateľa
súťaže v sekcii Verejné obstarávanie / Obchodné verejné súťaže a zároveň bude slúžiť
vyhlasovateľovi súťaže pre účely vyhodnotenia súťaže.
Navrhovateľ vyplní tlačivo podľa predtlače a ceny jednotlivých položiek zaokrúhli na štyri
desatinné miesta.
Upozornenie: Pre účely vyhodnotenia súťaže je nevyhnutné, aby boli ocenené všetky uvedené
položky. Pokiaľ niektorá položka nebude ocenená, návrh cien od tohto navrhovateľa nebude
vyhodnotený.
2) Predložiť v originálnom vyhotovení návrh celej zmluvy (Rámcovej dohody) vrátane
vyplnenej Prílohy č. 1 na dodávku tovaru podľa platnej legislatívy SR podpísaná štatutárom
navrhovateľa.
Jednotkové ceny tovarov uvedené v Prílohe č. 1 a č. 2 musia byť totožné.
Návrh zmluvy, ako aj vyplnené prílohy č. 1 a 2 navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi v lehote
na podávanie návrhov v listinnej podobe a tiež na priloženom CD v elektronickej podobe
v prepisovateľných formátoch (WORD, EXCEL).
3) Navrhovateľ predloží doklad o oprávnení podnikať a dodávať tovar, ktorý je
predmetom tejto súťaže, t.j. predloží úradne overený aktuálny výpis z obchodného /
živnostenského registra. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tieto doklady predkladá
každý člen skupiny osobitne. Uvedené doklady je možné nahradiť úradne overenou
fotokópiou o zapísaní subjektu do Zoznamu podnikateľov , ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie. Úradne overené doklady nesmú byť staršie viac ako 3 mesiace ku dňu
predloženia návrhu vyhlasovateľovi.
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4) Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi v originálnom vyhotovení zoznam o dodávkach
náhradných dielov na predmet zákazky resp. na tovar príbuzného / obdobného charakteru
a to za obdobie rokov 2013, 2014, 2015, pričom celková hodnota realizovaných dodávok
spolu za tieto roky musí byť minimálne 90 000,00 EUR bez DPH. Požadovaný počet
uvedených dodávok za celé obdobie: minimálne 2.
Tento zoznam vypracuje vo forme prehľadnej tabuľky, kde budú uvedené nasledovné údaje:
-identifikačné údaje odberateľa a jeho kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, emailový kontakt);
-predmet dodávky (stručný opis, čo bolo dodané, aký tovar... a pod. – napr. ND na trolejbusy
Škoda 30Tr SOR);
-dátum realizácie dodávky tovaru;
-hodnota dodávky tovaru v EUR bez DPH;
Na zozname bude uvedený dátum, meno a priezvisko zodp. osoby, odtlačok pečiatky
navrhovateľa.
5) Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi súťaže v originály čestné vyhlásenie podpísané
štatutárom navrhovateľa, resp. osobou oprávnenou konať vo veci podpisovania dokumentov.
V čestnom vyhlásení navrhovateľ vyhlasuje, že: náhradné diely, ktoré sú predmetom tejto
Obchodnej verejnej súťaže, budú v prípade uzatvorenia zmluvy s vyhlasovateľom dodávané
ako nové náhradné diely v originálnom vyhotovení označené oficiálnym katalógovým číslom
v dodacom liste a zároveň tieto náhradné diely budú pri dodávke spĺňať všetky kvalitatívne
charakteristiky dané ich výrobcom.
6) Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi súťaže v originály čestné vyhlásenie podpísané
štatutárom navrhovateľa, resp. osobou oprávnenou konať vo veci podpisovania dokumentov.
V čestnom vyhlásení navrhovateľ vyhlasuje, že: súhlasíme so zriadením konsignačného
skladu náhradných dielov na trolejbusy Škoda 30Tr SOR, Škoda 31Tr SOR v priestoroch sídla
vyhlasovateľa súťaže v prípade, že táto požiadavka zriadiť konsignačný sklad bude uplatnená
voči našej organizácii na základe rozhodnutia vyhlasovateľa a následne bude tiež
zapracovaná do znenia Rámcovej dohody na dodávku náhradných dielov.
Poznámka: bližšie informácie ohľadom konsignačného skladu náhradných dielov sú uvedené
v bode XII.
!!!Upozornenie: v prípade, že predložený návrh nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré
sú uvedené vyššie v bodoch III./1) až 6), takýto návrh nebude zaradený do hodnotenia!

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
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Ako úspešný bude vyhodnotený ten navrhovateľ, ktorý predloží vyhlasovateľovi vo svojom
návrhu najnižšiu cenu v EUR bez DPH za celý predmet súťaže (t. j. cena uvedená ako súčet
všetkých položiek v stĺpci č. 7 v Prílohe č. 2 tejto výzvy).
Použitie elektronickej aukcie: neuplatňuje sa.

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 - NEOTVÁRAŤ"
označenie predmetu súťaže: „Náhradné diely na trolejbusy SOR“
Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom:
poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín: do 08.12.2015 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 prostredníctvom elektronickej pošty..
Termín: do 03.12.2015
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Odpoveď na otázku bude zaslaná elektronickou poštou do 2 pracovných dní od dátumu
doručenia otázky.

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy v termíne do 11.12.2015 a následne písomnou formou
oznámi v termíne do 15.12.2015 navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho
návrh a zároveň ho vyzve na uzatvorenie zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí
boli neúspešní oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol.

X. Lehota na uzavretie zmluvy
Rámcová dohoda bude uzatvorená najneskôr do 31.12.2015

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 alebo doplniť podmienky vyhlásenej obchodnej
verejnej súťaže.
3) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť.
4) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh
nezodpovedá súťažným podmienkam.
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. Doplňujúce informácie k súťaži a k budúcej zmluve
1) V prípade, že bude zo strany vyhlasovateľa súťaže vznesená požiadavka na úspešného
navrhovateľa, aby zriadil konsignačný sklad náhradných dielov na trolejbusy Škoda 30Tr
SOR, Škoda 31Tr SOR v priestoroch sídla vyhlasovateľa súťaže, tak :
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-úspešného navrhovateľa k tomu zaväzuje čestné vyhlásenie predložené podľa bodu III./6);
-úspešný navrhovateľ bude zaviazaný zriadiť konsignačný sklad na základe príslušného
ustanovenia v Rámcovej dohode na dodávku náhradných dielov, kde bude tento navrhovateľ
ustanovený ako zmluvná strana, ktorá následne predloží kupujúcemu návrh Zmluvy
o konsignačnom sklade;
-úspešný navrhovateľ do 2 pracovných dní od doručenia požiadavky elektronickou poštou
predloží návrh Zmluvy o konsignačnom sklade vyhlasovateľovi súťaže na pripomienkovanie;
-úspešný navrhovateľ zabezpečí dostupnosť dohodnutých náhradných dielov v konsignačnom
sklade k odberu ihneď, ostatné náhradné diely budú k dispozícii do 3 pracovných dní od
dátumu zaslania objednávky druhej zmluvnej strane;
2) V prípade záujmu o obhliadku priestorov budúceho konsignačného skladu (pokiaľ bude
zriadený), je možné záujem o obhliadku nahlásiť e-mailom do termínu 02.12.2015. Následne
bude navrhovateľ kontaktovaný ohľadom termínu obhliadky.

XIII. Údaje do zmluvy
RÁMCOVÁ DOHODA
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:
( ďalej „ predávajúci “)
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Zastúpený:
Bankové spojenie:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:

5035044524/0900
36 007 099
2020447583
SK2020447583
SK1909000000005035044524
GIBASKBX
( ďalej ,, kupujúci “ )

Dátum zverejnenia výzvy: 26.11.2015
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