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:
IČ DPH:

36 007 099
SK 2020447583

Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

Ing. Peter Ďurkovský, referát verejného obstarávania
+421 415660168
peter.durkovsky@dpmz.sk

(ďalej len „vyhlasovateľ")
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") na predkladanie návrhov na
uzatvorenie zmluvy na dodávku tovaru:
„Nákup osobných motorových vozidiel"

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je nákup 2 ks osobných motorových vozidiel. Jedná sa o vozidlá kategórie
M1, vyrobené v roku 2016, nové – nejazdené. Vozidlá budú využívané zamestnancami
podniku ako dopravné prostriedky pri plnení úloh, zabezpečovaní prevádzky a potrieb
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Prehľad vybraných požiadaviek na obstarávané
vozidlá je uvedený v nasledovnej tabuľke č.1:
Tabuľka č. 1: Vybrané požiadavky na bezpečnosť, exteriérové, interiérové vybavenie a
technické parametre obstarávaných vozidiel
A.) Z hľadiska bezpečnosti obstarávateľ požaduje, aby ponúknuté vozidlo obsahovalo
minimálne nasledovné:
1. protiblokovací brzdový systém
2. brzdový asistent
3. signalizácia v prípade núdzového brzdenia
4. elekt. stabilizačný systém
5. asistent pre rozjazd do kopca
6. alarm

7. imobilizér
8. všetky sedadlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi
9. airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca vybavený možnosťou jeho deaktivácie)
10. predné sedadlá vybavené bočnými airbagmi
11. hlavové airbagy
B.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné exteriérové vybavenie vozidla:
farba karosérie: odtieň hnedej, prípadne striebornej farby, resp. ekvivalentné farebné
1.
vyhotovenie
2. tónované sklá
3. stmavené sklá (od B-stĺpika)
4. denné svietenie (požadované LED)
elektricky ovládané, elektricky sklápateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo
5.
farbe karosérie
6. spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy
7. vonkajšie kľučky, predný a zadný nárazník vo farbe karosérie
8. dojazdové rezervné koleso
9. vozidlo vybavené funkciou kontroly tlaku v pneumatikách
10. vozidlo bez prípravy na ťažné zariadenie
11. štvordverová verzia vozidla + piate (zadné) dvere
12. zadné parkovacie senzory
13. rozmer pneumatík max. 205/55 R16
14. disky vyhotovené z ľahkej zliatiny
15. vozidlo pri dodaní vybavené zimnými pneumatikami
C.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné interiérové vybavenie vozidla:
1. výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
2. výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
3. elektrické vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca
4. delené a sklápateľné zadné sedadlá
5. elektrické ovládanie predných a zadných okien vybavené funkciou proti privretiu
6. centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + sklápateľný kľúč
7. rádio s CD a MP3, min. 4 reproduktory; min. AUX, USB vstup
8. ovládanie rádia na volante
9. palubný počítač
10. automatická klimatizácia (dvojzónová)

11. predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
12. sada gumených autorohoží
13. tempomat
14. bluetooth handsfree sada
D.) Požiadavky obstarávateľa na vybrané technické parametre vozidla:
1. maximálna dĺžka vozidla: do 4450 mm
2. minimálna svetlá výška: 135 mm a viac
min. objem batožinového priestoru (v litroch) pri nesklopených zadných sedadlách: 370
3.
a viac
4. typ paliva: benzín
5. objem palivovej nádrže (v litroch): minimálne 50
6. štvorvalcový motor so zdvihovým objemom valcov (cm3): 1500 - 1600
7. maximálny výkon motora (kW): 90 - 105
8. manuálna prevodovka (min. 6 rýchlostných stupňov vpred + spätný chod)
E.) Ostatné požiadavky na vozidlo
1. záruka na vozidlo min. 5 rokov, resp. 100 000 km
povinná výbava vozidla (napr. v autotaške) podľa platnej legislatívy SR v čase jeho
prevzatia
3. vozidlo pri prevzatí vybavené všetkými prevádzkovými kvapalinami vrátane PHM
2.

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 26 000,00 EUR bez DPH / 2 vozidlá (13 000,00
EUR bez DPH / 1 vozidlo).
Spôsob financovania predmetu súťaže: jednorazová úhrada bankovým prevodom na základe
predloženej faktúry.
Požadovaná dodacia lehota: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy.

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty:
1)Cenový návrh (ponuka) na predmet súťaže potvrdený štatutárom navrhovateľa, resp.
oprávnenou osobou 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 je požadovaná min. 1 mesiac odo
dňa jeho doručenia vyhlasovateľovi súťaže.
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení v EUR bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, v EUR s 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.

Každý navrhovateľ uvedie dĺžku viazanosti cenového návrhu.
2)Návrh Kúpnej zmluvy. Návrh Kúpnej zmluvy so zapracovanými obchodnými podmienkami
sa nachádza ako Príloha č. 2 tejto výzvy (v bode XIII). Návrh zmluvy bude potvrdený
štatutárom navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou a to na základe písomného splnomocnenia
s úradne overenými podpismi, ktoré úspešný navrhovateľ následne doloží k originálu
podpísanej zmluvy.
3)Aktuálny výpis z obchodného registra / živnostenského registra (originál, resp. úradne
overená kópia). Navrhovateľ môže tieto doklady nahradiť písomným uvedením informácie
o zapísaní subjektu do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie.
4)Navrhovateľ k návrhu priloží vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú Prílohu č. 1 špecifikáciu v štruktúre jednotlivých bodov tak, ako je uvedené v tabuľke. Nachádza sa
v bode XII. tejto výzvy. Navrhovateľ uvedie, či dané vozidlo spĺňa predpísanú požiadavku
(áno), resp. nespĺňa (nie). Pokiaľ je potrebné, uvedie aj príslušný doplňujúci parameter alebo
hodnotu. Návrh, ktorého Príloha č. 1 bude nekompletne vyplnená, vyhlasovateľ nezaradí do
vyhodnotenia. V prípade, že niektorú z požiadaviek nebude dané vozidlo spĺňať, vyhlasovateľ
súťaže nezaradí takýto návrh do vyhodnotenia.
5)Navrhovateľ k návrhu priloží obrázkovú dokumentáciu vozidla s popisom a špecifikáciou.
6)Navrhovateľ uvedie dĺžku viazanosti cenového návrhu (požadovaná je min. 1 mesiac)
a dĺžku dodacej lehoty vozidla od podpisu zmluvy (požadovaná je max. 1 mesiac).
7)Navrhovateľ v doručenom návrhu uvedie e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaná výzva na
účasť v elektronickej aukcii s potrebnými informáciami.
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí
určených v tejto výzve. Predložením návrhu vyhlasovateľovi navrhovateľ akceptuje
podmienky súťaže uvedené v tejto výzve.

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
úradný slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre dokumenty písané v českom
jazyku.

V. Kritériá hodnotenia ponúk
Jediným kritériom pre vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena spolu za predmet súťaže (t.j.
za dve vozidlá vrátane požadovanej doplnkovej výbavy a po odčítaní možných zliav, ak sú
poskytnuté) v EUR bez DPH. Do hodnotenia budú zaradené iba tie návrhy, ktoré budú
obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode III. tejto výzvy.
Použitie elektronickej aukcie: áno
Postup pri vyhodnotení predložených návrhov:

-návrhy doručené v lehote na predkladanie návrhov budú vyhodnotené z hľadiska splnenia
podmienok súťaže a na základe ponúknutých (navrhnutých) cien bude zostavené úvodné
poradie navrhovateľov;
-každému navrhovateľovi bude písomne oznámený výsledok úvodného vyhodnotenia ponúk,
ako aj termín konania elektronickej aukcie;
-výzva na účasť v elektronickej aukcii bude navrhovateľom na e-mailovú adresu doručená
najneskôr 2 pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie;
-každý navrhovateľ bezodkladne spätným e-mailom na adresu: podpora@ebiz.sk potvrdí
prevádzkovateľovi elektronického aukčného systému doručenie výzvy na účasť
v elektronickej aukcii;
Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie:
1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených
smerom nadol.
2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk (resp. návrhov) automatizovaným
vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení návrhov.
3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet súťaže, uvedený vo Výzve na obchodnú verejnú
súťaž.
4. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom navrhovatelia predkladajú nové ceny
upravené smerom nadol.
5. Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie
cien resp. hodnôt ponúkaných navrhovateľmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie
v reálnom čase.
6. Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom
Úradom pre verejné obstarávanie.
Priebeh:
1. V rámci elektronickej aukcie, navrhovatelia, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej
aukcii, môžu v rámci opakujúceho sa procesu upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií
uvedené vo svojich ponukách.
2 Obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých navrhovateľov, ktorí
neboli vylúčení, resp. ktorých návrhy neboli vylúčené z tohto postupu obstarávania, na
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii
(ďalej len „Výzva“), budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe navrhovateľa uvedenej v návrhu
navrhovateľa ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v návrhu je nutné uviesť správne
kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je
potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť písomne obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni
pred začatím elektronickej aukcie.
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej
adrese https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej po prihlásení bude každému
navrhovateľovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.
4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si navrhovatelia skontrolujú
správnosť svojich vstupných hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá obstarávateľ, a
ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý navrhovateľ
do začiatku elektronickej aukcie bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku elektronickej
aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a
podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.

5. Elektronická aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej
aukcii. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania
Výzvy navrhovateľom. Na začiatku elektronickej aukcie sa každému z navrhovateľov zobrazí
jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky.
6. Každý navrhovateľ v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane
znižovať svoj návrh na plnenie kritérií, a to: zmenou ceny spolu za predmet súťaže v EUR bez
DPH. Aukčný systém automaticky prepočíta túto celkovú cenu v EUR bez DPH.
Minimálny krok zmeny celkovej ceny v EUR bez DPH (t.j. ceny spolu za predmet súťaže)
obstarávateľ uvedie vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej
aukcii.
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej
aukcii. Obstarávateľ skončí elektronickú aukciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.
343/2015 § 54 ods. 11 písm. a) vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedie dátum a čas
jej skončenia v kombinácii s § 54 ods. 11 písm. b) ak nedostane žiadne nové ceny alebo
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade
obstarávateľ uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej
ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
7. V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie,
ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
-navrhovateľ v priebehu trvania elektronickej aukcie bude mať k dispozícii minimálne
nasledovné informácie:
-najnižšiu ponúknutú cenu spolu za predmet súťaže
-svoje umiestnenie v poradí
-svoju navrhnutú cenu spolu za predmet súťaže (t.j. za dve
vozidlá vrátane požadovanej doplnkovej výbavy a po odčítaní
možných zliav, ak sú poskytnuté) = aukčné kritérium, t.j. iba
tento prvok elektronickej aukcie bude môcť navrhovateľ
meniť smerom nadol o sumu, ktorej minimálna hodnota
bude uvedená vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii
Informácie zobrazené navrhovateľom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní
novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky –
refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední
navrhovatelia zúčastnení v elektronickej aukcii.
8. Po zadaní novej ponuky bude navrhovateľovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí
správa, že zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní
ponuky. Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie eaukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie.
Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo
hore.
9. Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať
jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom danej elektronickej aukcie. Výsledkom
elektronickej aukcie je určenie poradia navrhovateľov.
10. Navrhovateľ v predloženom návrhu uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby
zodpovednej za účasť navrhovateľa v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne
číslo, na ktorom bude v čase priebehu elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba
zastihnuteľná.
11.Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je
nutné mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – minimálne vo
verzii 26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je

možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté „cookies“.
Obstarávateľ dôrazne upozorňuje navrhovateľov, že nezodpovedá za technické problémy s
internetovým pripojením do systému e-aukcie. Obstarávateľ odporúča navrhovateľom, aby
mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému
e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane
obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať
v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude navrhovateľom zaslaná výzva
podľa zákona. Navrhovateľom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie
ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie
ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas,
pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na
úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom
eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť
prenosu údajov cez internet medzi počítačom navrhovateľa a serverom systému eAukcie,
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača navrhovateľa (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN
uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie
elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém
eAukcie zaznamená. Ak navrhovateľ odošle návrh v krátkom časovom intervale pred
termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas
doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia
systému eAukcie presne v čase stanovenom obstarávateľom ako ukončenie aukcie. V prípade
opakovania elektronickej aukcie bude navrhovateľom zaslaná výzva podľa príslušných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Postup po ukončení elektronickej aukcie:
Bezodkladne (najneskôr do 2 pracovných dní) po ukončení elektronickej aukcie všetci
zúčastnení navrhovatelia v tejto elektronickej aukcii obdržia od vyhlasovateľa súťaže
v listinnej forme výsledok vyhodnotenia. Úspešný navrhovateľ, ktorý sa umiestnil ako prvý
v poradí a ktorý zároveň ponúkol najnižšiu cenu za predmet súťaže bude vyzvaný na
doručenie upraveného návrhu zmluvy (tzn. doručí návrh kúpnej zmluvy s cenou upravenou
podľa výsledku elektronickej aukcie).

VI. Spôsob a miesto podávania návrhov
1)Miesto doručenia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária č. 109
(pri neprítomnosti na podateľňu)
2)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: „Nákup osobných motorových vozidiel“
3)Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom
poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 21.11.2016 v čase do 14,00 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 e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk.
Termín: do 16.11.2016
Odpoveď bude doručená spätným e-mailom v nasledujúci pracovný deň.

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Po vyhodnotení návrhov vyhlasovateľ písomne oznámi navrhovateľom výsledok úvodného
vyhodnotenia v termíne do 24.11.2016 (tzn. predbežný výsledok pred konaním elektronickej
aukcie). Následne bude navrhovateľom oznámený termín konania elektronickej aukcie
a zaslaná im bude výzva na účasť v elektronickej aukcii. Výsledok konečného umiestnenia
navrhovateľov v poradí určí výsledok elektronickej aukcie po jej ukončení.

X. Lehota na uzavretie zmluvy
Dátum: do 31.12.2016

XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
1)zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo túto súťaž zrušiť;
2)odmietnuť všetky predložené návrhy;
3)zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným podmienkam;
4)zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
bola vyhlásená a nebolo možné ich predvídať;
5)neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú
vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú;

6)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;
7)v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu, stratí
v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú
verejnú súťaž;
8)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.
Upozornenie:
Navrhovatelia momentom predloženia 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
predkladajú.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Navrhovateľ môže predložiť vyhlasovateľovi v lehote na predkladanie iba jeden návrh
na konkrétny model motorového vozidla. Variantné riešenia nie sú povolené.

XII. Príloha č. 1
Tabuľka na vyplnenie (ako súčasť výzvy) je k dispozícii aj v elektronickej podobe na
stiahnutie vo forme samostatného súboru na internetovej stránke obstarávateľa v sekcii
„Obchodné verejné súťaže“
Príloha č. 1: Splnenie vybraných požiadaviek vyhlasovateľa súťaže na obstarávané vozidlá
(tabuľka pre účely vyhodnotenia ponúk)
Ponúknuté vozidlá (značka, model, motorizácia, stupeň výbavy):

Vybrané požiadavky na bezpečnosť, exteriérové, interiérové vybavenie a
technické parametre obstarávaného vozidla

Ponúkané
vozidlo spĺňa
požiadavky
ÁNO / NIE

Poznámka
(parameter,
hodnota...)

A.) Z hľadiska bezpečnosti obstarávateľ požaduje, aby ponúknuté vozidlo obsahovalo
minimálne nasledovné:
1. protiblokovací brzdový systém
2.

brzdový asistent

3.

signalizácia v prípade núdzového brzdenia

4.

elekt. stabilizačný systém

5.

asistent pre rozjazd do kopca

6.

alarm

7.

imobilizér
všetky sedadlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými
8.
pásmi
airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca vybavený
9.
možnosťou jeho deaktivácie)
10. predné sedadlá vybavené bočnými airbagmi
11. hlavové airbagy
B.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné exteriérové vybavenie vozidla:
farba karosérie: odtieň hnedej, prípadne striebornej farby,
1.
resp. ekvivalentné farebné vyhotovenie
2. tónované sklá
3.

stmavené sklá (od B-stĺpika)

4.

8.

denné svietenie
elektricky ovládané, elektricky sklápateľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy
vonkajšie kľučky, predný a zadný nárazník vo farbe
karosérie
dojazdové rezervné koleso

9.

vozidlo vybavené funkciou kontroly tlaku v pneumatikách

5.
6.
7.

10. vozidlo bez prípravy na ťažné zariadenie
11. štvordverová verzia vozidla + piate (zadné) dvere
C.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné interiérové vybavenie vozidla:
1.

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

2.

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

3.

elektrické vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca

4.

8.

delené a sklápateľné zadné sedadlá
elektrické ovládanie predných a zadných okien vybavené
funkciou proti privretiu
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + sklápateľný
kľúč
rádio s CD a MP3, min. 4 reproduktory; min. AUX, USB
vstup
ovládanie rádia na volante

9.

palubný počítač

5.
6.
7.

10. automatická klimatizácia (dvojzónová)
11. predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

12. sada gumených autorohoží
13. tempomat
14. bluetooth handsfree sada
D.) Požiadavky obstarávateľa na vybrané technické parametre vozidla:
1.

maximálna dĺžka vozidla: do 4450 mm

2.

minimálna svetlá výška: 135 mm a viac
min. objem batožinového priestoru (v litroch) pri
nesklopených zadných sedadlách: 370 a viac
typ paliva: benzín

3.
4.
5.

objem palivovej nádrže (v litroch): minimálne 50
štvorvalcový motor so zdvihovým objemom valcov (cm3):
6.
1500 - 1600
7. maximálny výkon motora (kW): 90 - 105
manuálna prevodovka (min. 6 rýchlostných stupňov vpred +
8.
spätný chod)
E.) Ostatné požiadavky na vozidlo
1.
2.
3.

záruka na vozidlo min. 5 rokov, resp. 100 000 km
povinná výbava vozidla (napr. v autotaške) podľa platnej
legislatívy SR v čase jeho prevzatia
vozidlo pri prevzatí vybavené všetkými prevádzkovými
kvapalinami vrátane PHM

Za navrhovateľa vypracoval (meno, priezvisko, dátum, odtlačok pečiatky):

XIII. Príloha č. 2 - Návrh kúpnej zmluvy
(Podfarbený text doplní predávajúci)

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka ( Zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov)

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený :
Bankové spojenie :
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „kupujúci“)

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.
36 007 099
2020447583
SK2020447583
SK1909000000005035044524
GIBASKBX

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar:
Osobné motorové vozidlo – 2 ks
podľa požiadaviek a podmienok uvedených vo Výzve v Obchodnej verenej súťaži,
zverejnenej na webovom sídle obstarávateľa (ďalej len „tovar“ alebo „predmet tejto
zmluvy“).
2. Jedná sa o 2 ks osobných motorových vozidiel kategórie M1, nové, nejazdené, vyrobené v
roku 2016.
Značka vozidla:
Model:
Motorizácia:
Stupeň výbavy:
Podrobný technický opis vozidiel a ich špecifikácia sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a
v dokumentácii, ktorá bola zo strany predávajúceho predložená v platnej lehote vo forme
návrhu do obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásil kupujúci v súlade s ustanoveniami
uvedenými v § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov.
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa
Článku III. tejto zmluvy.

Článok II.
Miesto, čas a spôsob dodania

1. Predávajúci dodá predmet tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do 1 mesiaca
odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2. O dodaní predmetu tejto zmluvy bude predávajúci informovať kupujúceho 3 pracovné dni
vopred telefonicky, písomne, e-mailom, prípadne faxom. Termín prevzatia vozidla následne
kupujúci potvrdí predávajúcemu.
3. Miestom odovzdania - prevzatia tovaru bude sídlo predávajúceho.
4. Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomne
vyhotoveného a oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán podpísaného
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

5. Pri preberaní vozidiel bude vykonané bezodplatné zaškolenie kupujúceho s predmetom
tejto zmluvy predávajúcim na mieste dodania tovaru, vrátane odovzdania kompletnej
písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy (preberací - odovzdávajúci protokol,
servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, doklady potrebné k prevádzke motorového
vozidla).

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene tovaru, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie, ktorú
realizoval kupujúci ako vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže a ktorej predmet je totožný
s predmetom tejto kúpnej zmluvy. Doklady z elektronickej aukcie sú archivované ako súčasť
dokumentácie z obstarávania predmetu Obchodnej verejnej súťaže.
2. Celková cena za predmet tejto zmluvy predstavuje sumu:
XXXXXXX,XX EUR bez DPH
20% DPH = XXXXX,XX EUR
Spolu s 20 % DPH = XXXXXXXX,XX EUR
3. Zaškolenie obsluhy vozidiel pri ich preberaní je bezodplatné.
4. Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe doručenej riadne
vystavenej faktúry so všetkými náležitosťami podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Platba za predmet tejto zmluvy bude vykonaná formou bezhotovostného styku – bankovým
prevodom na účet predávajúceho.
Splatnosť faktúry je 10 kalendárnych dní od dátumu preukázaného doručenia kupujúcemu.

Článok IV.
Vlastníctvo predmetu zmluvy
1. Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia alebo poškodenia
prechádza na kupujúceho momentom odovzdania predmetu zmluvy po zaplatení celej kúpnej
ceny.
Článok V.
Záruka, zodpovednosť za vady, sankcie

1. Kupujúci má právo v prípade, že predmet tejto zmluvy má pri preberaní zjavné vady,
odmietnuť jeho prevzatie. Predávajúci je povinný v tomto prípade dodať kupujúcemu nový
predmet tejto zmluvy v lehote v zmysle Článku II., bod 1. tejto zmluvy.
2. V prípade nedodržania zmluvného termínu dodávky predmetu tejto zmluvy je kupujúci
oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
tejto zmluvy za každý deň omeškania.

3. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania.
4. Kupujúci je povinný dodaný predmet tejto zmluvy prezrieť a skontrolovať pri jeho
prevzatí a prípadné zjavné vady uplatniť ihneď u predávajúceho, najneskôr však do 3 dní odo
dňa ich zistenia. Skryté chyby a vady bude kupujúci reklamovať v zákonnej lehote stanovenej
zárukou na tovar od prevzatia tovaru. Pokiaľ predávajúci ponúka v sprievodných dokladoch
na tovar dlhšiu záručnú dobu, ako stanovuje platná legislatíva Slovenskej republiky, bude
kupujúci reklamovať skryté vady a chyby v tejto záručnej dobe.
5. Predávajúci zodpovedá za vady a chyby:
• predmetu tejto zmluvy (množstvo, kvalita, vyhotovenie)
• v dokladoch potrebných na jeho užívanie
• ktoré predmet tejto zmluvy má v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada, resp. chyba stane zjavnou až po
tomto čase
6. Predávajúci poskytuje na predmet tejto zmluvy záruku v trvaní XX mesiacov / XXX XXX
km. Záruka plynie od dátumu prevzatia vozidiel.
7. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy vady a chyby, za ktoré
kupujúci nezodpovedá, predávajúci sa zaväzuje tieto vady a chyby odstrániť v lehote do 30
dní od ich nahlásenia kupujúcim. Nahlásenie bude kupujúcim realizované osobne s
pristavením vozidla v sídle predávajúceho.
8. Záručný servis zabezpečuje predávajúci na adrese: XYZ
9. Predávajúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním
nebola páchaná trestná činnosť.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch (podstatné porušenie
tejto zmluvy predávajúcim):
- ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy riadne a včas a v požadovanej kvalite;
2. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch (podstatné
porušenie zmluvy kupujúcim):
-ak kupujúci, aj napriek oznámeniu o dodaní predmetu tejto zmluvy, tento neprevezme do 30
kalendárnych dní od tohto oznámenia;
- ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu dohodnutú cenu riadne a včas;

Odstúpenie od tejto zmluvy na základe vyššie uvedených dôvodov je účinné preukázaným
spôsobom, doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane (doporučene
s doručenkou). Lehoty sa riadia platným zákonom o správnom konaní.
3. Túto zmluvu možno ukončiť aj kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
kupujúceho podľa § 47 a) zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením
dohody podľa § 5 a) a 5 b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa
vzťahujú ustanovenia platného Obchodného zákonníka, prípadne ďalšie právne predpisy
majúce vzťah k predmetu tejto zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná
strana. Všetky sú považované za originál.
4. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné iba v písomnej forme s podpismi
oprávnených osôb obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými
a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými
zákonmi.

V XYZ, dňa:

V Žiline, dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

_______________________
XYZ
konateľ

_________________________
Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ

Zverejnenie výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže:
V Žiline, 11.11.2016

