
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 

Podľa §281 - §289  zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  vyhlasuje súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok 

uvedených v tejto výzve 

na 

dodávku pracovných ochranných odevov, pracovnej ochrannej obuvi  

a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov  

(ďalej len „výzva“ alebo „súťaž“) 

Vyhlasovateľ  

Názov:    Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo:    Kvačalova 2, 011 40 Žilina  

IČO:    36 007 099 

IČ DPH:   SK2020447583 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu:   5035044524/0900 

IBAN:    SK1909000000005035044524  

BIC (SWIFT):  GIBASKBX 

Zápis v registri:   Obchodný register Okresného súdu v  Žiline  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:35101/L 

 

 

 

 

Súťažné podklady k výzve na podávanie návrhov: 

 

Časť A – VYPRACOVANIE NÁVRHU A PREDMET VÝZVY  

Časť B –  ZÁSADY OBSAHU NÁVRHU  

Časť C –  SPOSOB URČENIA CENY 

Časť D –  PODMIENKY DODANIA TOVARU  A OBCHODNÉ PODMIENKY  

Časť E –  JAZYK, PODÁVANIE NÁVRHOV, KRITÉRIÁ, LEHOTY , VYHRADENÉ  

       PRÁVA A DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE   
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Časť A – VYPRACOVANIE NÁVRHU A PREDMET VÝZVY  

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Mgr. Viera Blanárová,  

     Referát verejného obstarávania  

Telefón:     +421 41 5660 168 

E-mail:    viera.blanarova@dpmz.sk 

 

 

I. Predmet výzvy   

Výber dodávateľov, resp. dodávateľa na „Dodávka pracovných ochranných  odevov, pracovnej 

ochrannej obuvi a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov - OOPP.“ (ďalej 

„tovar“). 

 

 

II. Kompletnosť dodávky 

Táto súťaž sa delí na časti, preto je umožnené rozdelenie predmetu súťaže. Navrhovateľ podá iba 

jeden návrh, a to buď návrh na predmet obchodnej verejnej súťaže ako celok alebo  na ktorúkoľvek 

časť alebo časti predmetu súťaže. Návrhy sa budú hodnotiť jednotlivo, samostatne na každý 

konkrétny druh tovaru, teda na Obuv a OOPP obuv samostatne, na Odev a OOPP odev samostatne 

a OOPP ostatné samostatne,  čím môže vzniknúť, že v súťaži bude úspešných viacero navrhovateľov.  

 

 

III. Typ uzavretej zmluvy 

Výsledkom súťaže bude s úspešnými navrhovateľmi uzatvorenie Rámcovej dohody na opakovanú 

dodávku a kúpu tovaru  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov) na obdobie štyridsaťosem mesiacov (ďalej „zmluva“). Opakované nákupy 

budú realizované v zmysle podmienok zmluvy, pred ktorej  samotným uzavretím budú prebiehať 

rokovania s úspešným navrhovateľom, resp. s úspešnými navrhovateľmi. Rámcová dohoda bude 

realizovaná písomnou formou a jej  záväzný návrh bude súčasťou  ponuky navrhovateľa. Návrh 

Rámcovej dohody bude s prílohami, ktoré vyplývajú z podmienok účasti. Záväzný návrh bude 

podpísaný oprávnenou osobou navrhovateľa. Podľa dosiahnutých bodov bude určené poradie 

návrhov; vyhlasovateľ  uzavrie na každý druhu tovaru Rámcovú dohodu najviac s tromi 

vyhodnotenými navrhovateľmi.  

Návrh textu do Rámcovej dohody tvorí  Príloha č. 5.   

 

 

IV. Vymedzenie predmetu výzvy,  jeho opis a predpokladaná hodnota  

  

4.1  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet podľa hlavného slovníka: 18000000-9, 18110000-3, 35113400-3, 18830000-6. 

Doplňujúci predmet podľa  hlavného slovníka:18812200-6, 18444000-3, 18142000-6, 

18141000 -9, 18220000-7, 18332000-5, 18333000-2, 33735100-2. 

 

 

4.2 Vymedzenie druhu,  položiek a predpokladané odberové množstvo tovaru  je obsahom Tabuľky 

č. 1.  

 

 

                                                  Tabuľka č. 1 – Tovar (OOPP) 

mailto:viera.blanarova@dpmz.sk
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číslo 

položky 

DRUHY TOVARU 

s vyjadrením jednotlivých položiek 

MJ Predpokladané 

odberové 

množstvo MJ 

za 48 mesiacov 

 Druh Obuv a OOPP  OBUV    

1. Čižmy gumové  pár 14 

2. Gumofilcáky pár 92 

3. Kožofilcáky – čižmy pár 12 

4. Pracovná obuv členková  pár 213 

5. Pracovná obuv letná - poltopánky pár 213 

6. Obuv letná nízka pre dispečerov  pár 18 

7. Obuv členková  pre dispečerov  pár 18 

 Druh  Odev a OOPP  ODEV    

1. Čiapka letná  ks 171 

2. Čiapka zimná ks 104 

3. Čiapka s výstužou  ks 94 

4. Nepremokavý plášť ks 28 

5. Oblek na zváranie  ks 18 

6. Pracovný odev (montérková súprava), tom blúza s: 

6a) nohavicami na do pása:                         ks   264 

6b) nohavicami  na traky:                            ks   265  

ks 529 

7. Pracovný plášť  ks 19 

8. Prešívaný kabát ks 40 

9. Reflexná bunda  ks 104 

10. Pracovná vesta zateplená  ks 88 

11. Polokošeľa dlhý rukáv ks 285 

12. Košeľa pre dispečerov – dlhý rukáv ks 30 

13. Košeľa pre dispečerov – krátky rukáv ks 30 

14. Nohavice pre dispečerov  ks 30 

15. Vesta pre dispečerov  ks 18 

16. Vetrovka letná pre dispečerov  ks 12 

17. Viazanka pre dispečerov  ks 12 

 Druh Ostatné OOPP     

1. Dielektrické galoše  pár 30 

2. Ľadvinový pás ks 70 

3. Ochranné okuliare ks 98 

4. Ochranný štít ks 15 

5. Ochranný štít pletený ks 31 

6. Pracovná kabela pre revízorov  ks 36 

7. Rukavice antivibračné pár 15 

8. Rukavice dielektrické  pár 134 

9. Rukavice gumené  pár 10 

10. Rukavice kožené pár 3180 

11. Rukavice ochranné pár 45 

12. Rukavice teplé pár 65 

13. Rukavice zváračské  pár 33 

14. Rukávniky zváračské pár 36 

15. Zástera kožená ks 30 

16. Zástera pogumovaná  ks 2 

 

 

4.2   Podrobná charakteristika jednotlivých položiek podľa druhu tovaru je rozpísaná v Prílohe č. 1. 

– Opis predmetu a v súvisiacich podtabuľkách 1,2,3, ktoré tvoria súčasť výzvy takto:   
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a) Druh tovaru obstarávania Obuv a OOPP OBUV je vymedzený v Podtabuľke č. 1 a v Prílohe 

č. 1, ktoré tvoria súčasť výzvy. 

b) Druh tovaru obstarávania Odev a OOPP ODEV je vymedzený v Podtabuľke č. 2 a v Prílohe 

č. 1, ktoré tvoria súčasť výzvy. 

c) Druh tovaru obstarávania Ostatné OOPP je vymedzený v Podtabuľke č. 3a v Prílohe č. 1,  

ktoré tvoria súčasť výzvy.  

 

K špecifikácii tovaru patria aj prílohy, ktoré určujú  farebné odtiene odevov a štandardizované 

rozmery  odevov, obuvi a rukavíc: 

Príloha č. 6 Farebné odtiene odevov  

Príloha č. 7 Rozmery 

Príloha č. 8 Umiestnenie loga 

V predmete výzvy ide o zabezpečenie dodávky tovaru všetkých konfekčných veľkostí, vrátane 

netypických veľkostných kategórií pre zamestnancov vyhlasovateľa, zabezpečením, 

resp.  šitím odevov a s dopravou na určené miesto dodania. Nákupy a opakované nákupy sa 

budú realizovať na základe čiastkových objednávok počas platnosti Rámcovej dohody.  

 

 V Prílohe č. 1  výzvy – Opis predmetu   je opis tovaru  v štruktúre:  

a) Druh tovaru -  Obuv a OOPP obuv. 

 V prílohe je stručný popis a materiálové požiadavky požadovanej obuvi letnej a zimnej pre 

dispečerov. Súčasťou návrhov je ilustračná fotodokumentácia. 

 Pre OOPP  obuv je v prílohe uvedená špecifikácia, typy, požiadavky na materiál a štruktúru 

obuvi, farbu a odkaz na platnú bezpečnostnú normu. V priloženej fotodokumentácii sa kladie 

pozornosť na dodržanie tvaru, materiálu, kvality,  ale zhoda a podobnosť sa netýka značky 

výrobku, jeho výrobcu, či distribútora  alebo výrobných postupov. Vyhlasovateľ akceptuje 

ekvivalenty tovaru.  

 

 b)  Druh tovaru  -  Odevy  a OOPP odevy. 

 V prílohe sú špecifikované návrhy odevov pre dispečerov a OOPP odevov. 

 Pre OOPP pracovné odevy sú  vymedzené bezpečnostné a ochranné prvky,  materiálové 

zloženie, farebnosť a požiadavky na kvalitu, odkaz na platnú predpísanú normu. Je priložená 

ilustračná fotodokumentácia, v ktorej sa kladie dôraz na tvar, materiál, kvalitu, ale nie na 

značku výrobku, jeho výrobcu, či distribútora alebo na výrobné postupy. Vyhlasovateľ 

akceptuje ekvivalenty tovaru.  

 

c)Druh tovaru -  Ostatné OOPP. 
 V prílohe je stručný popis typov a charakteru ostatných osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, ktoré vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť a dodávať. Ide o OOPP na ochranu hlavy 

( čiapky), ochranu tváre (štíty a okuliare), ochranu rúk (rukavice),ochranu bedrovej časti chrbta 

(ľadvinové pásy)  a bezpečnostné príslušenstvo (okrem odevov) na ochranu pred iskrami zo 

zvárania a ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. V popise je odkaz na platnú predpísanú 

normu. Osobitnú zložku tvorí časť Pracovné kabely, ktoré sú určené pre revízorov, kde je 

opísaná dámska a pánska kabela.  Príloha tiež obsahuje ilustračnú fotodokumentáciu typov 

OOPP za účelom priblíženia tovaru. Zhoda a podobnosť sa vyžaduje pri tvare tovaru, materiáli, 

kvalite,  ale nie pri značke výrobku, pri jeho výrobcovi, či distribútorovi. Vyhlasovateľ 

akceptuje ekvivalenty tovaru.  

 V Prílohe č. 6  výzvy – Farebné odtiene odevov sa určuje:  
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a) Farebnosť pracovného odevu (montérkovej súpravy) a pracovného plášťa. Vyhlasovateľ 

nedisponuje záväzným dizajn manuálom farieb a v prílohe určené farebné odtiene 

vybraných odevov  predpokladá  lepšie priblíženie a predstavu o farbe.  

b) Farebnosť ostatných položiek tovaru je pre navrhovateľov navrhnutá v Prílohe č. 1, a nie 

je záväzná. Navrhovateľ vo svojom návrhu poskytne štandardné farebné vyhotovenie. 

 

V Prílohe č. 7 výzvy – Rozmery sa určujú:   

a) Štandardizované rozmery pre odevy, obuv a rukavice.  

b) Neurčujú sa konkrétne rozmery pre potreby vyhlasovateľa, tie budú presne určené 

vyhlasovateľom v  elektronickej objednávke. 

 

V Prílohe č. 8  výzvy – Umiestnenie loga sa určuje: 

a)  pre Druh Odev a OOPP Odev:  

- vybrané položky tovaru s číslom položky:  1,3,6,7,8,9,10,11.  

- vybrané položky tovaru s číslom položky:  12,13,15,16. 

 

Ďalej sú v prílohe poskytnuté informácie o počte, tvare, farbe, rozmere  a spôsobe aplikácie a 

umiestnenia firemného loga na tovare. Vyhlasovateľ nedisponuje záväzným dizajn manuálom 

farieb a preto sú vzory farieb firemného loga poskytnuté pre priblíženie a predstavu.   

Konkrétnejšiu predstavu o farbách loga  navrhovateľ získa z Prílohy 8a), 8b a 8c). 

Ostatné informácie o umiestnení firemného loga na tovare budú predmetom osobných rokovaní 

vyhlasovateľa s úspešným navrhovateľom, resp. úspešnými navrhovateľmi.   

 

4.3 Ilustračné fotografie v Prílohe č. 1 sú záujemcom poskytnuté za účelom dodržania   zhodného 

alebo podobného umiestnenia reflexných pásov a iných prvkov.  Táto fotodokumentácia nie je 

predložená pre navrhovateľa ako záväzný návrh alebo požiadavka od vyhlasovateľa na 

zabezpečenie a dodanie konkrétneho tovaru konkrétnej značky, konkrétneho dodávateľa, 

výrobcu alebo distribútora, ale je priložená za účelom priblíženia tovaru.   

 

4.4 Predpokladané odberové množstvá tovaru sú orientačné a vyhlasovateľ nie je  viazaný k jeho 

odobratiu. Vyhlasovateľ predpokladá, že počas platnosti Rámcovej dohody bude tovar 

odobratý  do počtu určenom v tejto výzve a do  výšky predpokladanej hodnoty  podľa bodu 

4.10 tejto výzvy. 

  

4.5 Vyhlasovateľ požaduje, aby dodávaný tovar v jeho členení podľa druhov vo všetkých 

jednotlivých položkách bol tovarom originálnym, novým a nepoužitým. Navrhovateľ bude 

povinný vyhlasovateľovi na tovar umožniť  reklamácie v zmysle zákona o reklamáciách.  

 

4.6 Tovar bude slúžiť pre zamestnancov vyhlasovateľa, ktorí pracujú v  profesiách: robotník 

v doprave – skladník, samostatný  referent – zásobovač, mechanik pre autobusy a trolejbusy, 

elektrikár, zámočník, zvárač, gumár, elektronik merony, chemik, energo-dispečer, vodár, 

referent – triedič mincí, dopravný dispečer, revízor.    

 

4.7 Zabezpečovaný a dodávaný tovar vo všetkých bodoch bude spĺňať podmienky predpísaných 

noriem o osobných ochranných pracovných prostriedkoch (OOPP) podľa platnej legislatívy 

Slovenskej republiky,  ktoré budú  kompatibilné s európskou normou.  Vyhlasovateľ požaduje, 

aby všetky druhy predmetu súťaže primerane spĺňali náležitosti uvedené v nariadení vlády č. 

35/2008 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na OOPP a náležitosti uvedené v nariadení vlády SR č. 395/2006 Z.z. 
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o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov. 

 

4.8 V prípade, ak pri dodávke tovaru úspešným  navrhovateľom, resp. navrhovateľmi, s ktorými 

bude uzatvorená Rámcová dohoda,  vzniknú pochybnosti o nedodržaní ustanovení podľa bodu 

4.7 u dodávaného tovaru počas trvania zmluvného vzťahu, bude  vyhlasovateľ oprávnený 

kvalitu dodávaného tovaru dať preskúmať nezainteresovanej strane tohto zmluvného vzťahu, 

teda oprávnenému kontrolnému orgánu. Ak sa potvrdí oprávnenosť tohto kroku výrokom 

kontrolného orgánu, uhradí úspešný navrhovateľ vyhlasovateľovi všetky náklady spojené 

s týmto úkonom. Ak  bude vo výroku kontrolného orgánu potvrdená oprávnenosť  tohto kroku, 

táto skutočnosť umožňuje vyhlasovateľovi ukončiť zmluvný vzťah.  

 

 

4.9 Doplňujúce informácie ohľadom technickej špecifikácie tovaru, ktorý je predmetom súťaže,  

a aj ostatné informácie súvisiace s výzvou, (okrem informácií k firemnému logu),  poskytne 

kontaktná osoba vyhlasovateľa, a to písomnou formou  (e-mailom) na základe písomne 

doručenej otázky od uchádzača. Znenie otázky, ako aj odpoveď na otázku dostanú písomne (e-

mailom) všetci oslovení uchádzači do troch pracovných dní. Otázky k predmetu súťaže môžu 

uchádzači zasielať e-mailom v pracovnom čase od 7,00 h do 14,00.  

 

4.10  Predpokladaná hodnota.  

 

Vyhlasovateľ predpokladá, že cena za celú dodávku tovaru za obdobie trvania zmluvy, teda 48 

mesiacov,  bude vo výške  42 130,00 €  bez DPH.  

 

Vyhlasovateľ predpokladá, že  hodnota predmetu plnenia podľa Rámcovej dohody  počas doby 

trvania zmluvy, teda 48 mesiacov,  s prihliadnutím na rozdelenie  podľa druhov tovaru, bude vo 

výške:  

a) Pre Druh Obuv a OOPP OBUV:...................... 9 630,00 € bez DPH  

b) Pre Druh Odev a OOPP ODEV: .....................19 150,00 € bez DPH  

c) Pre Druh Ostatné OOPP: .................................13 350,00 € bez DPH  

 

 

Časť B – ZÁSADY OBSAHU NÁVRHU  

V. Podmienky účasti v súťaži  

 

5.1  Podávať návrhy môže FO – fyzická osoba – podnikateľ  alebo PO – právnická osoba -      

podnikateľ:  

a)  na ktorú nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 

proti nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený  konkurz pre 

nedostatok majetku,  

b)  je oprávnená poskytovať a realizovať dodávku tovaru  vo vzťahu k tomu  predmetu súťaže, 

na ktorý  podáva  návrh.  

 

5.2 Navrhovateľ preukáže oprávnenosť podať návrh na predmet súťaže   certifikátom  zhody na 

vlastností dodávaného tovaru podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ďalej 

podľa nariadenia vlády SR č. 35/2008 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a postupoch  

posudzovania zhody na OOPP, tiež nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych 
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požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkoch, 

v ktorých sa premietajú zhody s európskymi normami.  

 Zahrnutie podmienky splnenia legislatívnej požiadavky uvedenia výrobku na trh v zmysle 

platnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky medzi podmienky účasti v súťaži 

sleduje cieľ, aby vyhlasovateľ mal za preukázané, že navrhovateľ je schopný dodať tovar, 

spĺňajúci technické požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie vyhlasovateľa. 

 

5.3 Pre splnenie požiadaviek a preukázania technickej spôsobilosti na dodanie tovaru navrhovateľ  

predloží:  

a) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania,   

oprávňujúci navrhovateľa na plnenie predmetu výzvy,  ktorá bude overená notárom. Takýmto 

dokladom bude: 

 výpis zo živnostenského registra (predkladá FO – podnikateľ alebo príspevková 

organizácia) 

 výpis z OR predkladá PO alebo FO – podnikateľ, zapísaný v OR 

 iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.  

(ako prvý doklad) 

 

b) Čestné prehlásenie, že na navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani 

nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz  pre nedostatok majetku (ako druhý doklad ). Pre splnenie tejto podmienky môže 

navrhovateľ použiť vzor v Prílohe č. 2, ktorý je súčasťou výzvy.  

 

c) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí so špecifikáciami vymedzenia predmetu súťaže a  

podmienkami súťaže v kompletnosti dodávky  a z toho vyplývajúcim rozdelením predmetu 

súťaže, s podmienkami účasti a podmienkami vo výzve, s obchodnými a zmluvnými 

podmienkami dodania tovaru  a spôsobom určenia ceny (ako tretí doklad ). Pre splnenie 

tejto podmienky môže navrhovateľ použiť vzor vyhlásenia v Prílohe č. 3, ktorý je súčasťou 

výzvy.  

 

d) Zoznam referencií – porovnateľných plnení zmlúv rovnakého charakteru a zložitosti 

predmetu obstarania (ako štvrtý doklad). Táto požiadavka je pre splnenie podmienky účasti 

v súťaži podstatná vzhľadom na rozsah zákazky a dlhodobejšie obdobie platnosti rámcovej 

dohody. Vyhlasovateľ požaduje skúsenosti s realizáciou podobných zákaziek. Navrhovateľ 

preto do vzoru tabuľky uvedie realizáciu zákaziek za posledné tri roky, teda roky 2015, 

20104 a 2013. Cieľom je preveriť navrhovateľa a zámerom zabezpečenie bezproblémovej 

realizácie predmetu súťaže navrhovateľom. Pre vyhlasovateľa je dôležité získať partnera, 

ktorý  realizáciu zákazky bude bezproblémovo plniť. Pre splnenie tejto podmienky môže 

navrhovateľ použiť vzor tabuľky, ktorá tvorí   Prílohu č. 4. tejto výzvy – Zoznam dodávaného 

tovaru podobného charakteru. 

 

e) Navrhovateľ vyhotoví a ponúkne konkrétny opis jednotlivých položiek tovaru so 

zodpovedajúcou obrázkovou dokumentáciou (napr. fotografiami),  ktorá bude dostatočne 

ilustrovať tovar, ktorý  navrhovateľ chce  zabezpečovať a dodávať vyhlasovateľovi  (ako 

piaty doklad).  Tento opis bude nielen súčasťou obsahu návrhu, ale opis navrhovateľ pripojí 

aj k návrhu Rámcovej dohody ako povinnú prílohu.  

 

Vyhlasovateľ odporúča predložiť aj katalóg navrhovaných tovarov.  
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f) Navrhovateľ poskytne informácie o záručných podmienkach požadovaného tovaru 

v štruktúre: dĺžka záruky, reklamačné podmienky pri prípadnej nekvalite, doba reklamácie 

a časová náročnosť náhrady a možnosti výmeny, možnosti opravy tovaru  (zips, gombíky)  

s dobou životnosti dlhšou ako 24 mesiacov, na každú jednotlivú položku  predmetu výzvy 

(ako šiesty doklad ) . 

V prípade, ak budú záručné podmienky totožné pre viac položiek tovaru, navrhovateľ 

predloží v tomto prípade informácie o záručných podmienkach iba v jednom vyhodnotení 

s určením, pre ktoré tovary platí.  Ak pre niektoré položky tovaru platia akékoľvek výnimky,  

navrhovateľ pre tie položky tovaru  predloží informácie o záručných podmienkach jednotlivo.   

 

g) Vyhlasovateľ poskytne materiálové listy (originál alebo overené kópie) na všetky položky 

požadovaného tovaru (ako siedmy doklad). V prípade, ak budú materiálové listy zhodné pre 

viac položiek tovaru, stačí predložiť jeden materiálový list s vyznačením, pre ktoré tovary 

platí. Ak pre niektoré položky platia akékoľvek výnimky,  navrhovateľ pre tie položky tovaru 

predloží materiálové listy  jednotlivo. 

 

h) Navrhovateľ  predloží certifikáty alebo vyhlásenie o posudzovaní zhody (overené kópie) 

k týmto vybraným položkám tovaru (ako ôsmy doklad ), ktorými sú:   

 Oblek na zváranie 

 Rukavice dielektrické 

 Dielektrické galoše 

 Pracovná obuv letná 

 

5.4 Navrhovateľ je ďalej povinný podať  návrh s ďalšími nasledovnými  dokumentmi: 

a) Návrh Rámcovej dohody v rozsahu minimálnych požiadaviek vyhlasovateľa a podľa § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník), ktorý bude podpísaný štatutárom 

navrhovateľa a bude predložený v listinnej podobe (ako deviaty doklad). Návrh textu  

Rámcovej dohody tvorí Príloha č. 5 tejto výzvy.   

 

b) Súčasťou  podaného návrhu  navrhovateľa  budú  ešte ďalšie dokumenty. Dokumentom 

prvým bude   Tabuľka  č.2  vyplnená na ten druh tovaru,   na ktorý sa podáva návrh. 

Dokumentom druhým budú  podtabuľky č. 1,2 a 3. Navrhovateľ vyplní tú  podtabuľku,  ktorá  

sa týka druhu tovaru,  na ktorý sa podáva návrh a ktorý  je zároveň určený cenou v   Tabuľke 

č. 2.  Súčasťou  návrhu  bude aj tretí dokument – vyplnený  Krycí list návrhu.  Všetky tri 

dokumenty,  ktoré takto tvoria cenovú ponuku,  budú  desiatym  dokladom návrhu.  

Pre tieto dokumenty v rozsahu Tabuľky 2 a prislúchajúcej podtabuľky platí, že budú tiež 

tvoriť povinnú prílohu k návrhu Rámcovej dohody.  

 

5.5 Podmienkou hodnotenia návrhov je predloženie  všetkých požadovaných dokladov a 

dokumentov podľa bodov 5.2, 5.3 a 5.4. Ak navrhovateľ nepredloží všetky požadované 

dokumenty a doklady, bude vylúčený z hodnotenia. Vyhlasovateľ alternatívne vyhotovenia 

dokladov   na preukazovanie podmienok účasti v súťaži (v zmysle bodov 5.2 a 5.3 písm. g) a h)) 

nebude akceptovať a návrhy nezaradí do hodnotenia. 

 

5.6 Navrhovateľovi, ktorý sa na základe výzvy zapojí do tejto  obchodnej verejnej súťaže, sú na 

internetovej stránke vyhlasovateľa http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ sprístupnené 

na stiahnutie potrebné dokumenty, tabuľky a prílohy a iné.  

 

 

http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/
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Časť C – SPOSOB URČENIA CENY   

 

VI. Cena a spôsob určenia ceny 

 

6.1  Navrhovateľ predloží iba jednu cenovú ponuku, a to buď na celý predmet obchodnej verejnej 

súťaže  alebo na ktorúkoľvek časť predmetu súťaže. Navrhovaná cena predmetu zákazky musí 

byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

 

6.2 Všetky náklady navrhovateľa na dodávku tovaru a súvisiacich služieb, ako napr. náklady na 

dopravu, naloženie a vyloženie tovaru, licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie 

certifikátov (napr. o zhode, certifikát systému kvality ap.),  osvedčení (napr., osvedčenie 

o predkvalifikovanom dodávateľovi ap.) a ich prekladov, poplatky za clá a dane, poplatky za 

vyhotovenie a  preklady technických listov, materiálových listov,  certifikátov a iných, náklady 

na aplikáciu firemného loga vyhlasovateľa,  budú v cenovej ponuke zohľadnené a navrhnuté  

tak,  aby  výsledná cena v cenovej ponuke bola konečná. Pri realizácii dodávky podľa Rámcovej 

dohody  úspešným navrhovateľom resp. úspešnými navrhovateľmi, bude táto cena rovnako 

kúpnou cenou a na faktúre za tovar nebude uvedená iná ďalšia suma, ktorá by navyšovala cenu  

za tovar. Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením návrhu, znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi a bez ohľadu na výsledok súťaže.    

 

6.3 Ceny všetkých tovarov budú zaokrúhlené na 2 (dve)  desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania 

EXCEL). 

 

6.4 Za cenu sa nepovažuje hodnota 0,0000 €. 

 

6.5 Navrhovateľ (platca DPH) uvedie cenu v zložení: cena v € bez DPH, výška DPH, cena spolu  

(vrátane DPH) a takto ju uvedie na  Krycí list návrhu. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, 

upozorní na túto skutočnosť v návrhu. 

 

6.6   Cenová ponuka  na tovar, ktorý chce navrhovateľ zabezpečiť a dodať,  bude navrhovateľom 

konkretizovaná v Tabuľke č. 2 tejto výzvy. Vyhlasovateľom ju nazval  Celkové nacenenie podľa 

druhu tovaru. Údaje z  tejto tabuľky budú I. hodnotiacim kritériom.  

 K Tabuľke č. 2 navrhovateľ zvolí prislúchajúcu podtabuľku, resp. podtabuľky, ktoré   

yyhlasovateľ požaduje na nacenenie tovaru po položkách použiť. Navrhovateľ vyberie jednu 

aleobo viac z týchto podtabuliek:   

 - Podtabuľka č. 1 pre Druh tovaru – Obuv a OOPP obuv k naceneniu po položkách.  

 - Podtabuľka č. 2 pre Druh tovaru – Odev a OOPP odev k naceneniu po položkách. 

 - Podtabuľka č. 3 pre Druh tovaru – Ostatné  OOPP k naceneniu po položkách.   

 Údaje z podtabuliek  budú II. hodnotiacim kritériom.  

 Vyhlasovateľ v jednotlivých položkách podtabuliek uviedol  predpokladaný odber tovaru na 48 

mesiacov. Predpokladané odberové množstvá boli stanovené z položiek prijatých faktúr za roky 

2014 a 2015 na dodávky  tovaru podobného charakteru a na základe nárokovateľnosti podľa 

internej smernice vyhlasovateľa. Cena celkom za druhy tovaru bude tiež uvedená aj v Krycom 

liste návrhu.  

  

 Navrhovateľ  je  povinný do Tabuľky č. 2  a prislúchajúcich podtabuliek doplniť  pre konkrétny 

druh tovaru, na ktorý podáva návrh,  údaje v štruktúre:  
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a) ponukovú cenu za každú  jednotlivú položku  prislúchajúceho druhu tovaru, ktorú uvedie do 

jednotlivých riadkov v určenom stĺpci Podtabuľky č. 1 alebo 2 alebo 3, 

b) celkovú ponukovú cenu  jednotlivej položky na  48 mesiacov, ktorú uvedie do príslušného 

 riadku a stĺpca Podtabuľky č. 1 alebo 2 alebo 3, 

c) celkovú ponukovú cenu jednotlivo na každý druh tovaru za 48 mesiacov, ktorú získa ako 

 súčet súm položiek z prislúchajúcej Podtabuľky a uvedie ju  do príslušného riadku 

 hodnotiacej Tabuľky č. 2, a tiež na Krycí list návrhu, 

d) celkovú ponukovú cenu za celý oceňovaný tovar celkom (za všetky oceňované druhy tovaru 

 spolu), ktorú uvedie do hodnotiacej  Tabuľky č. 2 (ako Kontrolný výpočet).  

e) cena celkovej ponuky oceňovaného tovaru v Tabuľke č. 2 musí súhlasiť so súčtom celkových 

 ponukových cien v podtabuľkách č. 1 alebo 2 alebo 3, na ktoré  navrhovateľ podáva návrh. 

 

6.7 Navrhovateľ uvedie ceny ku všetkým položkám, ktoré budú predmetom jeho návrhu ponuky 

vyplnením Tabuľky č. 2 a  jej podtabuliek č. 1 alebo 2 alebo 3 podľa toho, na ktorý druh tovaru 

navrhovateľ podáva návrh.  V prípade, ak bude v návrhu navrhovateľa chýbať ocenenie aspoň 

jednej položky druhu tovaru, ktorá bude predmetom ocenenia,  nebude takáto ponuka zaradená 

do vyhodnotenia  a navrhovateľ bude z hodnotenia vylúčený.  

 

6.8 Uvedené odberové množstvá v podtabuľkách majú informatívny charakter a vyhlasovateľa  

nezaväzuje odobrať tovar v množstve a v štruktúre, aká je uvedená v podkladoch tejto výzvy. 

 

 

 

Časť D – PODMIENKY DODANIA TOVARU  A OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

 Miestom dodania tovaru je sídlo navrhovateľa (prevádzka Kvačalova ul. 2, Žilina) a ďalšie 

miesto v Žiline bude špecifikované v čiastkových elektronických objednávkach. Pri 

objednávanom tovare bude uvedené aj vlastné objednávkové číslo tovaru, ktoré bude  úspešný 

navrhovateľ povinný uviesť popri vlastnom čísle tovaru,  vo faktúre a dodacom liste k tovaru.  

Miesto dodania bude obvykle v prevádzke skladu MTZ v sídle vyhlasovateľa, v sklade MTZ 

bude tovar prevzatý zodpovednou osobou skladu.  

 Čiastkovo objednaný tovar bude dodávaný do 20 (dvadsať) pracovných dní od potvrdenia 

prijatia objednávky e-mailom. 

 Potvrdenie prijatia e-mailovej objednávky bude  spätným e-mailom v lehote do 2 (dvoch) 

pracovných dní.   

 Cena za dodávku tovaru bude  špecifikovaná  podľa úspešneho cenového návrhu. Úspešný 

cenový návrh bude  tvoriť prílohu k Rámcovej dohode. Jednotkové  ceny tovarov budú v súlade 

so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Jednotkové ceny tovaru 

budú uvedené v  € bez DPH a budú  platné odo dňa a počas platnosti a účinnosti Rámcovej 

dohody.   

 Tovar  bude dodávaný na vlastné náklady úspešného navrhovateľa.   

 Tovar bude dodávaný s dokladmi k tovaru a s daňovými dokladmi. Prílohou daňového dokladu 

musí byť dodací list  so súpisom tovaru, ktorý bol dodaný na základe čiastkovej objednávky. Na 

každom dodacom liste bude uvedené aj vlastné objednávkové číslo, ktoré tovaru pridelil 

vyhlasovateľ a v rámci objednania ho vyhlasovateľ uvedie aj v elektronickej objednávke. 

K vlastnému objednávkovému číslu tovaru vyhlasovateľa bude priradené aj to číslo tovaru, pod 

ktorým ho  navrhovateľ vedie vo vlastnej evidencii.  

 

Ďalšie podmienky dodania tovaru, obchodné podmienky, záručné podmienky,  podmienky 

reklamácie,  kúpna cena a iné ustanovenia  sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a tvoria Prílohu č. 
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5 – Podmienky dodania tovaru a obchodné podmienky. Táto príloha je súčasne aj návrhom textu do 

Rámcovej dohody.   

 

 

Časť E –  PODÁVANIE NÁVRHOV, KRITÉRIÁ, LEHOTY, VYHRADENÉ PRÁVA 

A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE   

   

VII.  Spôsob a miesto podávania návrhov  

7.1 Navrhovateľ podá iba jeden návrh, a to buď návrh na predmet obchodnej verejnej súťaže ako 

celok alebo  na ktorúkoľvek časť alebo časti predmetu súťaže.  

  

7.2 Podaný návrh navrhovateľa obsahuje: 

a) Doklady a dokumenty požadované v  časti B, bodu V – Podmienky účasti v súťaži, a to v 

celom rozsahu.  

b) Krycí list k návrhu vyplnený a podpísaný zodpovednou osobou navrhovateľa. 

c) Vyplnené tabuľky vyhlasovateľa k cenovej ponuke, ktoré sú súčasťou tejto výzvy:  

- Tabuľka č. 2 Celkové nacenenie podľa druhov tovaru 

- Podtabuľka č. 1 Druh tovaru – Obuv a OOPP obuv k naceneniu po položkách, ak je 

predmetom cenovej ponuky v Tabuľke č. 2,  

- Podtabuľka č. 2 Druh tovaru – Odev a OOPP odev k naceneniu po položkách, ak je 

predmetom cenovej ponuky v Tabuľke č. 2, 

- Podtabuľka č. 3 Druh tovaru – Ostatné OOPP k naceneniu po položkách, ak je predmetom 

cenovej ponuky v Tabuľke č. 2. 

d) Návrh Rámcovej dohody, podpísaný zodpovednou osobou navrhovateľa, ktorý musí 

obsahovať minimálne zmluvné podmienky tak, ako sú uvedené v tejto výzve v Prílohe č. 5,  

prípadne doplnené o obchodné podmienky uchádzača, ktoré však nesmú byť v rozpore so 

stanovenými minimálnymi zmluvnými podmienkami vyhlasovateľa a nesmú vyhlasovateľa 

znevýhodňovať. Súčasťou Rámcovej dohody bude vyplnená Tabuľka č. 2  so súvisiacimi 

podtabuľkami ako jej povinné prílohy. Povinné prílohy Rámcovej dohody tvoria aj 

dokumenty podľa bodu  5.3, písm. e). 

 

Navrhovateľ podáva návrh  osobne alebo poštovou zásielkou, alebo kuriérom na adresu uvedenú 

v časti Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže tejto výzvy  v lehote 05.05.2016 do 12,00 h. Pre 

posúdenie správnosti času podania návrhu je rozhodujúci termín doručenia vyhlasovateľovi. 

Skutočne zodpovedajúcim je návrh,  ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na 

podanie návrhov v celom rozsahu  a zároveň neobsahuje obmedzenia alebo výhrady, alebo nie je 

v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami a súvisiacimi dokladmi na preukazovanie 

podmienok účasti v súťaži podľa bodov 5.2, 5.3 a 5.4 

 

7.3 Formálne náležitosti podávania návrhov: 

 Navrhovatelia  zašlú  svoje návrhy  v  uzatvorených obálkach na adresu sídla vyhlasovateľa: 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Referát verejného obstarávania,  Kvačalova 2,  011 42 

Žilina doporučene tak, aby boli doručené najneskôr v lehote do  05.05.2016 do 12,00 h.  

 Názov predmetu zákazky bude uvedený na obálke s ponukou s upozornením v tvare: 

- Cenová ponuka „Dodávka pracovných ochranných odevov, pracovnej ochrannej obuvi 

a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP“  - súťaž -  

neotvárať!   

 Návrhy budú podané určeným spôsobom a formou, a to písomne  v listinnej podobe, doručené 

Slovenskou poštou, kuriérskou spoločnosťou, resp. osobne.  

 Pri dodaní ponuky inak, ako osobne, rozhoduje o doručení ponuky termín doručenia. 
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 Pri doručovaní návrhov doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty vyhlasovateľ určí dátum 

doručenia podľa elektronického výpisu z pošty „Oznámenie o dodaní zásielok.“  

 Pri osobnom doručení navrhovateľ svoju ponuku podá v sídle vyhlasovateľa, I. posch., č.dv. 109 

– Referát verejného obstarávania alebo č. dv. 109 – Sekretariát riaditeľa, Podateľňa, kde bude 

zaevidovaný.   

 Ak súčasťou návrhu nebudú všetky požadované doklady a dokumenty, resp. bude v návrhu 

chýbať ocenenie čo i len  jednej položky druhu tovaru, na ktorý navrhovateľ podáva návrh,  

nebude tento návrh vyhodnocovaný a zo súťaže bude vylúčený. 

 

7.4 Návrhy, podané alebo doručené predpísaným spôsobom podľa tejto výzvy na adresu 

vyhlasovateľa v lehote na podanie návrhov,  sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 

dokumentácie vyhlásenej súťaže.  

 

7.5 Navrhovateľ podá svoj návrh v slovenskom jazyku. Vyhlasovateľ akceptuje podanie návrhu aj 

v českom jazyku, okrem znenia návrhu Rámcovej dohody a jej povinných príloh. Na návrhy, 

podané v inom jazyku,  nebude prihliadané a nebudú zaradené  do hodnotenia súťaže.   

 

VIII. Kritériá na vyhodnotenie najvhodnejšieho návrhu a vysvetľovanie návrhov 

 

8.1 Navrhovateľ podá iba jeden návrh, a to buď návrh na predmet obchodnej verejnej súťaže ako 

celok alebo  na ktorúkoľvek časť alebo časti predmetu súťaže. Návrhy sa budú hodnotiť 

jednotlivo na každý konkrétny druh tovaru samostatne, čím môže vzniknúť, že v súťaži bude 

úspešných viacero navrhovateľov. Podľa dosiahnutých bodov bude určené poradie návrhov;   

vyhlasovateľ  uzavrie na každý druhu tovaru Rámcovú dohodu najviac s tromi vyhodnotenými 

navrhovateľmi.  

 

 

8.2 Po preskúmaní návrhov po formálnej stránke budú vylúčené návrhy, ktoré neobsahujú  všetky 

požadované dokumenty a doklady, a ktoré  súčasne nevyhovujú požiadavkám vo výzve, to 

znamená, že obsahujú  obmedzenia a  rozpory s uvedenými požiadavkami a podmienkami vo 

výzve alebo sú v cenovej ponuke podané alternatívne (v zmysle bodu 5.5) vyhotovenia 

dokladov na preukazovanie podmienok účasti v súťaži. Navrhovatelia, ktorých návrhy boli 

vylúčené, dostanú o vylúčení vyrozumenie. Vyhlasovateľ viac informácii nebude poskytovať. 

Nasledovať bude kontrola nacenenia všetkých položiek.  

 

8.3 Navrhovateľ, ktorý  splnil  kritériá, ktoré vyplývajú  z podmienok účasti v súťaži, preukázal 

spôsobilosť na dodanie tovaru a bude zaradený k hodnoteniu.  

 Po splnení všetkých podmienok účasti budú vyhodnocované  ekonomicky najvýhodnejšie 

návrhy navrhovateľov, pre ktorých vyhodnotenie sú stanovené hodnotiace kritéria.    

 

 

8.4 Pri vyhodnocovaní návrhov  budú posudzované dve kritériá: 

1. Kritérium: Najnižšia cena celkom v eur  bez DPH na konkrétny druh tovaru – ako súčet 

všetkých jednotlivých položiek konkrétneho druhu tovaru, ktoré boli zistené prenásobením 

ponúknutých jednotkových cien s predpokladaným odberom určeného množstva. Hodnotiacim 

kritériom bude najnižšia ponuková cena  tovaru  za 48 mesiacov na  konkrétny druh. 

 Pre toto kritérium je stanovená maximálna bodová hodnota: 70 bodov, to znamená, že 70 bodov 

dostane návrh s najnižšou cenou.  Hodnotenie ceny sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej 

ceny za druh tovaru  a navrhovanej ceny za predmet súťaže príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
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 Cenu pre správne hodnotenie je navrhovateľ povinný uviesť  v hodnotiacej Tabuľke č. 2,  a aj 

v Krycom liste návrhu.  

2. Kritérium:  Maximálny počet  položiek s uvedenou najnižšou jednotkovou cenou v eur bez 

DPH v rámci daného druhu tovaru  (zistené po vzájomnom porovnaní podaných návrhov 

v rámci daného druhu tovaru). 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 za druh tovaru, ktorý bude po vzájomnom porovnaní platných podaných návrhov 

obsahovať čo najviac jednotlivých  položiek s najnižšou jednotkovou cenou. Pre hodnotenie 

tohto kritéria je navrhovateľ povinný predložiť vyplnené podtabuľky* k tomu druhu tovaru, 

ktorého ocenenie  uviedol v Tabuľke č. 2 a na Krycom liste návrhu. (*Podtabuľka č. 1 

k Tabuľke 2 – obuv, Podtabuľka č. 2 k Tabuľke 2 – odev, Podtabuľka č. 3 k Tabuľke 2 –ostatné 

OOPP).  

 

 Ekonomicky najvýhodnejší bude návrh toho navrhovateľa, ktorý získa po vyhodnotení 

najvyšší počet bodov za príslušný druh tovaru, na ktorý navrhovateľ podával návrh   (ako 

súčet bodov za obidve kritériá). Hodnotené budú iba tie cenové návrhy, ktoré budú 

obsahovať cenu ku každej jednotlivej položke druhu tovaru, na ktorý navrhovateľ 

podával návrh a cenu zapísal do Tabuľky č. 2 a do prislúchajúcej podtabuľky, taktiež cenu 

celkom uviedol na Krycí list do stĺpca pre oceňovaný druh tovaru. Hodnotené môžu byť 

minimálne dva a viac návrhov, u ktorých neboli zistené nedostatky. Z vyhodnocovaných 

návrhov bude určené poradie podľa získaných bodov celkom za obidve kritériá.  

 Ak bude podaný iba jeden návrh, hodnotiace kritériá sa nebudú uplatňovať. 

 

 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 v rámci toho istého druhu tovaru, 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. 

 

8.5 Vyhlasovateľ môže navrhovateľov požiadať o vysvetlenie návrhu ceny. Nesmie však vyzývať 

ani prijať návrh navrhovateľa na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil.  

 

8.6 Vyhlasovateľ vylúči navrhovateľa z procesu hodnotenia, ak: 

 a)   neuzná odôvodnenie ceny  

 b)  ak navrhovateľ neodôvodní cenu v určenej lehote vyhlasovateľom alebo do 5 dní odo dňa 

   doručenia žiadosti na vysvetlenie ponuky. 

 

8.7  Podľa výšky ceny v € bez DPH za konkrétny druh tovaru sa určí bodovacie poradie podľa tohto 

vzoru: 

1. Poradie – navrhovateľ s najnižšou cenou  na 48 mesiacov na konkrétny druh tovaru, ktorému 

 bude pridelených 70 bodov.  

2. Poradie – navrhovateľ s druhou najnižšou cenou na 48 mesiacov na konkrétny druh tovaru, 

 ktorá bude určená výpočtom podľa vzorca.  

3. Poradie – navrhovateľ s tretou najnižšou cenou na 48 mesiacov  na konkrétny druh tovaru, 

 ktorá bude určená výpočtom podľa vzorca.   

 

Podľa výšky ceny v € bez DPH za najvyšší počet jednotlivých položiek s najnižšou cenou 

konkrétneho druhu tovaru  na 48 mesiacov sa určí bodovacie poradie podľa tohto vzoru: 
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1. Poradie – navrhovateľ s najvyšším počtom položiek s najnižšou cenou  na konkrétny druh 

tovaru, ktorému bude pridelených 30 bodov.  

2. Poradie – navrhovateľ s druhým najvyšším počtom položiek s najnižšou cenou na konkrétny 

druh tovaru, body budú určené výpočtom podľa vzorca.  

3. Poradie – navrhovateľ s tretím najvyšším počtom položiek s najnižšou cenou na konkrétny 

druh tovaru, body budú určené výpočtom podľa vzorca.   

 

8.8 V záujme princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a zároveň za 

účelom správneho vyhodnotenia návrhov vyhlasovateľ  môže ďalej postupovať tak, že v ak 

nastane prípad rovnakého súčtu za druh tovaru alebo zhodnej ceny za  položku, posúdi: 

-  kritérium celkovej ceny za druh tovaru, 

-  dátum podania návrhu, pričom prednosť bude mať ponuka so skorším dátumom doručenia 

-  uplatňovaný bonus navrhovateľa,  pričom navrhovateľ s bonusom bude mať prednosť  pred 

   navrhovateľom bez bonusu,              

- vylúčenie položiek s rovnakou cenou z hodnotenia a  opätovné prepočítanie návrhov bez týchto  

položiek.  

  

8.9 Úspešným bude ten navrhovateľ,  ktorého návrh po konečnom sčítaní získa najvyšší počet 

bodov z možných bodov na konkrétny druh tovaru.  Podľa dosiahnutých bodov bude určené 

poradie návrhov; vyhlasovateľ  uzavrie na každý druhu tovaru Rámcovú dohodu najviac s tromi 

vyhodnotenými  navrhovateľmi.  

 

8.10 Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi, resp. úspešným navrhovateľom,  že jeho, 

resp.  ich návrh bol úspešný a vyzve ho (ich)  na  rokovanie o podmienkach návrhu  zmluvy.  

 

X.  Lehoty  

10. 1 Lehota na podávanie návrhov uplynie  05.05.2016 o 12,00 hod. 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na podávanie návrhov. Zmena bude oznámená 

elektronickou poštou a na internetovej stránke vyhlasovateľa. Ďalšie informácie vyhlasovateľ 

neposkytuje.  

 

10.2 Lehota na vyhodnotenie vybraného návrhu. 

 Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 14 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na  podávanie 

návrhov. Každému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnocovaný, bude doručené 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov. Úspešnému navrhovateľovi, resp. úspešným 

navrhovateľom bude doručené oznámenie, že jeho (ich)  návrh bol prijatý a bude vyzvaný (budú 

vyzvaní)  k rokovaniu o uzatvorení Rámcovej dohody. 

 V prípade, že niektorý z úspešných navrhovateľov neprijme pozvanie na rokovanie, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opätovného prehodnotenia návrhov na tento druh tovaru a do 

rokovaní o uzavretí Rámcovej dohody potom nastúpi  ďalší v poradí z opätovne  vyhodnotených 

návrhov. 

 Ostatným navrhovateľom bude zaslané oznámenie, že ich návrhy neboli úspešné.. 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na vyhodnotenie vybraného návrhu. Zmena 

bude oznámená elektronicky na adresu navrhovateľa a na internetovej stránke vyhlasovateľa. 

Ďalšie informácie vyhlasovateľ neposkytuje. 

  

10.3   Lehota na uzavretie zmluvy  

 Úspešných navrhovateľov, prípadne úspešného navrhovateľa,  vyhlasovateľ súťaže vyzve na 

rokovanie na uzavretie Rámcovej dohody.  
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 Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú na 48 mesiacov podľa platných ustanovení 

Obchodného zákonníka a platných ustanovení ostatných zákonov, viažucich sa k predmetu 

výzvy.  

 Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke podľa § 47 a) 

zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov,. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením rámcových dohôd  podľa § 5 a) 

a 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. Rámcová dohoda bude podpísaná  po ukončení rokovacích konaní. Vyhlasovateľ 

predpokladá, že rokovacie konania budú ukončené a zmluva podpísaná uplynutím  mesiaca máj 

2016, najneskôr 1.6.2016 

 

XI. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú 

Požadované zábezpeky  a záruky sa neuplatňujú. Vyhlasovateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

Úspešní navrhovatelia, resp. úspešný navrhovateľ  (predávajúci) vystaví a odošle faktúru  

vyhlasovateľovi (kupujúcemu) až po každom dodaní tovaru (v súlade s čiastkovou objednávkou). 

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. 

  

XI.    Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

 

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť  podmienky  obchodnej verejnej súťaže. 

b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť  všetky podané návrhy.  

c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne 

zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. 

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obstarávanie predmetu obchodnej verejnej 

súťaže, a to bez uvedenia dôvodu. 

e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade , že navrhovateľ, prípadne navrhovatelia, ktorých 

návrhy vyhlasovateľ vyhodnotil ako ekonomicky najvýhodnejšie z podaných návrhov, 

z akéhokoľvek dôvodu odmietne/u uzavretie dohody v lehote na uzavretie zmluvy, vyzve 

vyhlasovateľ na uzavretie zmluvného vzťahu navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako 

druhý v poradí. 

f) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo že v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba, s ktorou 

vyhlasovateľ uzavrie zmluvu, stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok,  

vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž.  

g) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo že v prípade, ak vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu 

s navrhovateľom, resp. navrhovateľmi,  ktorých návrh vyhodnotil ako ekonomicky 

najvýhodnejší z podaných návrhov, v lehote na uzavretie zmluvy,  môže vyhlásiť novú 

obchodnú verejnú súťaž, 

h) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z podaných návrhov v prípade neobvykle 

vysokých ponukových cien navrhovateľov a zrušiť postup vyhlásenia obchodno-verejnej súťaže 

v prípade, ak všetky ponuky prekročia alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných 

prostriedkov, ktorú má vyhlasovateľ určenú na predmet obchodnej verejnej súťaže. 

i) Vyhlasovateľ si   vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu obchodnej verejnej súťaže,  ak 

sa zmenili okolnosti, za ktorých bola obchodná verejná súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, 

pokiaľ bol vyhlasovateľovi podaný iba jeden návrh, splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa, 

uvedené vo výzve a bol zaradený na vyhodnotenie. 

j) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach dodania tovaru, ktoré budú zahrnuté 

do Rámcovej dohody, na osobitných rokovaniach s úspešnými navrhovateľmi, resp. úspešným 

navrhovateľom.  
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k) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcové dohody s viacerými úspešnými 

navrhovateľmi.  
 

XII.    Doplňujúce informácie 

 Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a podaním návrhu, znáša navrhovateľ bez 

finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok súťaže. 

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

 Navrhovatelia  momentom podania svojho návrhu vyhlasovateľovi súťaže akceptujú všetky 

podmienky a požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve. Rovnako zodpovedajú za správnosť 

a platnosť údajov, ktoré sú uvedené v návrhoch, ktoré podávajú.  

 Navrhovatelia nie sú oprávnení meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení už podaného 

návrhu počas lehoty podávania návrhov.  

 

Prílohy a ostatné: 

Príloha č. 1 Opis predmetu 

Príloha č. 2 Čestné prehlásenie  

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 4 Zoznam dodávaného tovaru podobného charakteru 

Príloha č. 5 Podmienky dodania a obchodné podmienky - Návrh textu do Rámcovej dohody  

Príloha č. 6 Farebné odtiene odevov  

Príloha č. 7 Rozmery  

Príloha č. 8 Umiestnenie loga  

Tabuľka č. 2 Celkové nacenenie podľa druhov tovaru  

Podtabuľka č. 1 k Tabuľke č.  2 – obuv 

Podtabuľka č. 2 k Tabuľke č.  2 – odev 

Podtabuľka č. 3  k Tabuľke č. 2 – ostatné OOPP   

Krycí list  


