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Vec: 

OVS – Náhradné diely na autobusy MHD  

Odpoveď č. 1 na dopyt uchádzača 

 

 Obstarávateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  vyhlásil predmetnú obchodnú verejnú 

súťaž 27.10.2017 na svojom webovom sídle, ku ktorej dostal  štyri otázky uchádzača 

a vyhlasovateľ odpovedá:  

 

Otázka č. 1:   
k bodu II.Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 
Každý navrhovateľ može predložiť svoj návrh cien na konrkétnu časť alebo všetky časti predmetu súťaže. 
Otázka, navrhovateľ nemá povinnosť naceniť všetky položky v ľubovolnej časti? 
  

 

Odpoveď č. 1 

V podmienkach súťaže, v ktorých vyhlasovateľ určil, že každá časť predmetu súťaže bude 

vyhodnotená samostatne, vyhlasovateľ ďalej určil, že po jednotlivých položkách. Kritériom 

vyhodnocovania je najnižšia cena v  € bez DPH, čím vyhlasovateľ myslí najnižšiu jednotkovú 

cenu za položku, ktorá sa bude vzájomne porovnávať s návrhmi ostatných uchádzačov.  

V zmysle uvedeného nie je nevyhnutné, aby uchádzač v rámci vybranej akejkoľvek časti 

predmetu súťaže v prílohách 1 až 6 nacenil všetky požadované položky. Podmienkou pre  

uchádzača je, že sa vyhodnotené položky zaväzuje dodať a dodržať ich cenu  počas platnosti 

zmluvy.  

 

 

Otázka č. 2:  
k bodu III.Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže 
2. Aktuálny výpis z obchodného, resp. živnostenského registra.  
Možnosť nahradiť osobitným formulárom s informáciou o zápise v zozname hospodárskych subjektov . 
Formulárom sa rozumie Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaným UVO ? 
  

Odpoveď č. 2:  

Vyhlasovateľ k tomuto bodu určil preukázanie osobného postavenia dvojitým spôsobom:  

a) Výpisom z OR (ŽR) 

b) alebo informáciou na osobitnom formulári, že subjekt je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov. 
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„Informáciou na osobitnom formulári“ vyhlasovateľ myslí fakt, že túto skutočnosť uchádzač 

uvedie na svojom hlavičkovom liste ako informáciu pre vyhlasovateľa v zmysle podmienok 

výzvy,  (vyhlasovateľ podotýka, že skutočnosti zapísania v zozname HS musia byť zapísané podľa 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Vyhlasovateľ si následne túto informáciu 

uchádzača overí na portáli ÚVO. „Informácia“ uchádzač bude mať formu originálu a bude 

podpísaná zodpovednou osobou uchádzača.  

   

 

Otázka č. 3:  
4. Návrh rámcovej dohody na predmet súťaže - v listinnej forme aj v elektronickej forme 
Súčasťou návrhu má byť vyplnená vami navrhnutá rámcová dohoda? 
  
Odpoveď č. 3:  

Súčasťou Vášho návrhu bude aj návrh Rámcovej dohody, ktorú vyhlasovateľ zverejnil vo svojich 

súťažných podmienkach a ktorého znenie vyhlasovateľ na vyžiadanie poskytne uchádzačom vo 

formáte Word.  Uchádzač doplní podfarbené údaje žltou farbou a má možno doplniť vlastné 

ustanovenia do zmluvy, ktorými vyhlasovateľa nebude znevýhodňovať a obmedzovať a ktoré 

nebudú v rozpore s výzvou. O doplnených ustanoveniach uchádzača do zmluvy a k zmluve 

celkom môžu prebiehať vzájomné rokovania ešte pred samotným uzatvretím zmluvy, s výnimkou 

cien.  

 
 
 
Otázka č. 4 
k bodu VII. Lehota na predkladanie návrhov, termín do 20.11.2017. Upresnenie času, rozumiem správne 
20.11.2017 do 14:00 ? 
  

Odpoveď č. 4:  

Vyhlasovateľ v časti VI. Spôsob a miesto podávania návrhov v jednej z podmienok uviedol, že 

doručenie ponuky osobne  bude v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8,00 do 14,00 

hod. V časti VII. Lehota na predkladanie návrhov upozornil, že pri poštových zásielkach je 

rozhodujúci moment uloženia zásielky pracovníkom pošty do poštového priečinku vyhlasovateľa.  

 

Lehota na predkladanie návrhov je determinovaná teda tým, pre aký spôsob podávania návrhu sa 

uchádzač rozhodne.  

 

 

 

 

         

 


