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, ktorej predmetom je poskytnutie služby:

„Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok“
II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok na poskytovanie
stravovacích služieb zamestnancom vyhlasovateľa prostredníctvom právnickej alebo fyzickej
osoby, ktorá je oprávnená poskytovať predmetné služby.
Vyhlasovateľ požaduje dodávať stravovacie a nápojové poukážky v nominálnej hodnote:
a) stravovacie poukážky .............3,40 EUR / 1 ks,
b) nápojové poukážky ..............0,70 EUR / 1 ks
Nominálna hodnota stravovacích a nápojových poukážok sa môže v priebehu plnenia zmluvy
meniť v nadväznosti na platnú legislatívu Slovenskej republiky, ktorá sa týka predmetnej
oblasti.
Obdobie, na aké bude uzatvorená zmluva medzi zmluvnými stranami: 24 mesiacov (plnenie
zmluvy od 01.01.2017 do 31.12.2018).
Informácia o predpokladanom odberovom množstve stravovacích a nápojových poukážok
počas 24 mesiacov:
a) stravovacie poukážky v množstve cca 118 000 ks v predpokladanej hodnote
401 200,00 EUR,
b) nápojové poukážky v množstve cca 17 700 ks v predpokladanej hodnote 12 390,00
EUR.

Presné množstvá jednotlivých druhov poukážok uvedie vyhlasovateľ v samostatných
mesačných objednávkach. Stravné poukážky sú zabezpečované pre predpokladaný celkový
počet cca 255 zamestnancov. Nápojové poukážky sú zabezpečované pre predpokladaný počet
cca 145 zamestnancov z celkového počtu.
Vyhlasovateľ požaduje dodať stravovacie a nápojové poukážky do 3 (troch) pracovných dní
od doručenia elektronicky zasielanej objednávky, na miesto dodania uvedené v zmluve a
v obálkach menovite na každého zamestnanca v počte kusov podľa objednávky.
Súčasťou predmetu súťaže je teda aj balenie predmetných poukážok do obálok podľa mena a
priezviska zamestnanca (vrátane uvedenia informácii na obálke: počet poukážok v ks,
stredisko a mesiac poskytnutia poukážok zamestnancovi); doprava a doručenie poukážok do
sídla vyhlasovateľa súťaže.
Poukážky, ktoré sú predmetom súťaže, musia byť platné celý príslušný kalendárny rok a
navrhovateľ je povinný spätne odobrať od vyhlasovateľa nespotrebované poukážky v dobe
ich platnosti a vrátiť mu finančnú čiastku rovnajúcu sa ich nominálnej hodnote. Neplatné
stravovacie a nápojové poukážky musí mať vyhlasovateľ súťaže možnosť vrátiť
poskytovateľovi služby alebo ich vymeniť za nové stravovacie poukážky, s novou lehotou
platnosti bez storno poplatku. Termíny budú dojednané v zmluve.
Interval objednávania stravných a nápojových poukážok bude realizovaný: 1-krát mesačne.
Stravovacie a nápojové poukážky musia byť vydávané pod menom navrhovateľa, označené
logom navrhovateľa a musia mať štandardné ochranné znaky proti sfalšovaniu. Na
poukážkach musí byť uvedená ich nominálna hodnota v EUR.
Rozdelenie predmetu súťaže na časti: nie
Povolené varianty návrhov: nie (navrhovateľ predkladá iba jeden návrh)
Platobné podmienky: úhrada bankovým prevodom na základe predloženej faktúry za
príslušnú objednávku v priebehu plnenia 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. Súčasťou formulára budú identifikačné
údaje navrhovateľa, údaje kontaktnej osoby, splnomocnenia pre oprávnenú osobu s úradne
overenými podpismi splnomocnenca a splnomocniteľa (ak relevantné) – týka sa hlavne vo
veci podpisovania návrhu zmluvy.
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 do 31.12.2016.
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú konečnú
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 konečnú zmluvnú cenu celkom
v EUR a na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
2)Návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb, uzavretá podľa § 269, ods. 2 zákona č.
513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pri rešpektovaní
ustanovení § 152 Zákonníka práce. 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 podpísanej zmluve.

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)Zoznam poskytnutých služieb
Navrhovateľ uvedie na osobitnom formulári údaje týkajúce sa minimálne dvoch a max.
piatich zmluvných plnení (za rok 2014 a 2015 spolu), t.j. uzatvorených zmlúv, objednávok
a pod., ktorých celková hodnota spolu za tieto roky bola vyššia ako 400 000,00 EUR, t.j.
dodané boli subjektom stravovacie a nápojové poukážky v hodnote vyššej ako 400 000,00
EUR.
Údaje budú uvedené v štruktúre:
-subjekt, ktorému boli poukážky dodané;
-za obdobie od – do boli dodané poukážky v hodnote (EUR);
-zmluva (objednávka) zo dňa...;
-kontaktná adresa (meno, priezvisko, e-mail, telefón), kde je možné si správnosť údajov
v prípade potreby overiť;
Formulár bude potvrdený podpisom oprávnenej osoby navrhovateľa s uvedením dátumu.
5)Vzor stravovacej a nápojovej poukážky s popisom ochranných prvkov

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 a vybratie úspešného návrhu je najnižšia
konečná cena v EUR bez DPH za kompletnú poskytnutú službu / 24 mesiacov (t. j. za
dodanie 118 000 ks stravných poukážok nominálnej hodnoty 3,40 EUR, za 17 700 ks
nápojových poukážok nominálnej hodnoty 0,70 EUR, vrátane obálkovania predmetných
poukážok podľa mien a priezvisk zamestnancov, vrátane poplatku za doručenie
poukážok do miesta dodania.
Z návrhu musí byť zrejmé, že vyhlasovateľovi nebude účtovaný poplatok za prípadné vrátenie
nespotrebovaných stravných a nápojových poukážok, resp. vrátenie neplatných poukážok
z predchádzajúceho emisného obdobia ( v termíne, ktorý bude dojednaný v zmluve).
Okrem vyššie uvedenej celkovej ceny za kompletnú službu za 24 mesiacov je potrebné
v návrhu, resp. v ponuke uviesť aj informácie:
-cena v EUR bez DPH za 1 ks stravnej poukážky v nominálnej hodnote 3,40 EUR;

-cena v EUR bez DPH za 1 ks nápojovej poukážky v nominálnej hodnote 0,70 EUR;
-výška odplaty za obálkovanie pre uchádzača v % a cena (ak relevantné)
-výška odplaty (cena) za doručenie poukážok na adresu sídla vyhlasovateľa (ak relevantné);
-iné účtované poplatky spojené s poskytnutím služby, ktoré však musia byť zahrnuté vo
vyššie uvedenej konečnej cene za poskytnutie služby / 24 mesiacov (ak relevantné);
Použitie elektronickej aukcie: nie

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 od 8,00 do 14,00 hod.)
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: „Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok“
3)Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom
poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 05.12.2016 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 01.12.2016
Odpoveď bude doručená spätným e-mailom v nasledujúci pracovný deň.

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Po vyhodnotení návrhov vyhlasovateľ
vyhodnotenia v termíne do 09.12.2016.

písomne

oznámi

navrhovateľom

výsledok

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.

XII. Údaje do zmluvy
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:

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

DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:

2020447583
SK2020447583
SK1909000000005035044524
GIBASKBX

Vyhlasovateľ požaduje do znenia návrhu zmluvy (do Článku Záverečné ustanovenia)
zapracovať nasledovné ustanovenia :
-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.
-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.

Zverejnenie výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže:
V Žiline, 22.11.2016

