„Náhradné diely na autobusy MHD“

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
Podľa §281 - §288 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 prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie
zmluvy (ďalej aj ako „výzva“) Obchodnú verejnú súťaž (ďalej aj ako „súťaž“ )
o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v tejto výzve, ktorej
predmetom sú:
„ Náhradné diely na autobusy MHD"
(ďalej súťaž alebo výzva)
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.

IBAN:

SK1909000000005035044524

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Zápis v registri:

Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo:35101/L

(ďalej ako „vyhlasovateľ“ )

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Viera Blanárová
Oddelenie verejného obstarávania
+421 41 5660 168
viera.blanarova@dpmz.sk
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Vyhlasovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako DPMŽ) vyhlasuje súťaž na
výber dodávateľa náhradných dielov na autobusy mestskej hromadnej dopravy.

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je nákup a dodávka náhradných dielov na autobusy Dopravného podniku
mesta Žiliny s.r.o., ktoré má svojom vlastníctve a ktorými zabezpečuje a prevádzkuje
mestskú hromadnú dopravu v meste Žilina.
Špecifikácia predmetu súťaže: Jedná sa o náhradné diely určené na autobusy nasledovných
továrenských značiek a typov (ako častí predmetu súťaže):

Por.
č.

Továrenská značka, typ vozidla
(časti predmetu súťaže)

Počet
vozidiel

1.

Karosa B932

4

2.

Karosa B952

17

3.

Karosa B961

3

4.

Citibus Renault PS09D1

3

5.

Irisbus Citelis

6

6.

Solaris Urbino 12

5

Požadované sú nové náhradné diely (ND), nepoužité.
Opis náhradných dielov na jednotlivé typy vozidiel je uvedený v tabuľke s názvom Opis
predmetu súťaže OVS.
Predmet súťaže je rozdelený na nasledovné časti podľa typov vozidiel:
1. časť – Karosa B932 (Príloha č. 1), s predpokladaným počtom položiek 844 ND.
2. časť – Karosa B952 (Príloha č. 2), s predpokladným počtom položiek 1282 ND.
3. časť – Karosa B961 (Príloha č. 3), s predpokladaným počtom položiek 647 ND.
4. časť – Citybus Renault PS09D1 (Príloha č. 4), s predpokladaným počtom položiek 483 ND.
5. časť – Irisbus Citelis (Príloha č. 5), s predpokladaným počtom položiek 838 ND.
6. časť – Solaris Urbino 12 (Príloha č. 6), s predpokladaným počtom položiek 482 ND.
Náhradné diely na tieto časti vozidiel v prílohách 1 – 6 sú vo formáte EXCEL a sú upravené
na vyplnenie tak, aby ich vyhlasovateľ mohol jednoducho vyhodnocovať. Navrhovateľ je
povinný použiť na nacenenie ND jednotlivých častí predmetu súťaže tieto tabuľky 1-6.
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Zoznam náhradných dielov, ktoré sú predmetom súťaže, je uvedený v prílohách č. 1 – 6. Tieto
prílohy sú zverejnené v elektronickej forme vo formáte EXCEL na webovom sídle
vyhlasovateľa súťaže dostupné na webovej adrese: http://www.dpmz.sk/obchodne-verejnesutaze/
Každý navrhovateľ môže predložiť svoj návrh cien na konkrétnu časť alebo na všetky časti
predmetu súťaže.
Každá časť bude vyhodnotená samostatne po jednotlivých položkách (t.j. vzájomným
porovnaním cien každej položky z predložených cenových návrhov) a vyhlasovateľ súťaže
určí v procese vyhodnotenia vzostupné poradie navrhovateľov na základe predložených cien
ku každému náhradnému dielu. Pri vyhodnotení bude uplatnené pravidlo podľa ktorého
navrhovateľ, ktorý predloží na náhradný diel najnižšiu cenu sa umiestni pri hodnotení tohto
náhradného dielu ako prvý v poradí. V prípade, že na konkrétny náhradný diel budú
navrhnuté od viacerých navrhovateľov rovnaké jednotkové ceny, ktoré budú zároveň
vyhodnotené spomedzi všetkých navrhnutých cien ako zhodne najnižšie, ako prvý v poradí sa
umiestni ten navrhovateľ, ktorý v lehote na predkladanie návrhov doručil svoj návrh
vyhlasovateľovi skôr.
Informácia o uzatvorení zmluvného vzťahu:
Počet navrhovateľov, s ktorými vyhlasovateľ uzavrie zmluvný vzťah, nie je obmedzený.
Forma zmluvného vzťahu: rámcová dohoda uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bude
dodávka tovaru za pevne stanovené jednotkové ceny počas obdobia 36 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Návrh znenia rámcovej dohody a ďalšie informácie
týkajúce sa uzatvorenia rámcovej dohody sú tiež uvedené v bode III./4) tejto výzvy.
Rámcová dohoda uzatvorená s každým navrhovateľom bude ako neoddeliteľnú súčasť
obsahovať tiež 2 prílohy (príloha A; príloha B). Tieto prílohy pre každého navrhovateľa
vyhotoví vyhlasovateľ na základe výsledku vyhodnotenia cien jednotlivých náhradných
dielov.
Príloha A bude obsahovať náhradné diely (rozdelené podľa častí) s najnižšou cenou. Tieto
náhradné diely bude vyhlasovateľ od konkrétneho navrhovateľa objednávať počas trvania
zmluvného vzťahu v uvedenej zmluvnej jednotkovej cene za dodržania stanovenej dodacej
lehoty.
Príloha B bude obsahovať všetky ostatné náhradné diely (rozdelené podľa častí), ktoré daný
navrhovateľ nacenil, avšak tieto ceny neboli u neho vyhodnotené ako najnižšie. Náhradné
diely z prílohy B vyhlasovateľ môže objednávať počas trvania zmluvného vzťahu za uvedené
zmluvné jednotkové ceny za dodržania stanovenej dodacej lehoty a to v prípade, ak tieto
náhradné diely nedokáže iný zmluvný dodávateľ (ktorý ich má uvedené v prílohe A) dodať
z dôvodu napr. nedodržania dodacej lehoty, zmluvnej ceny a pod., čo však bude povinný
oznámiť vyhlasovateľovi už pri potvrdení objednávky.
Výsledok vyhodnotenia súťaže (vrátane vyhotovenej prílohy A a prílohy B) bude písomne
doručený každému navrhovateľovi v stanovenej lehote na vyhodnotenie návrhov (bod IX.
výzvy). Súčasne bude každý navrhovateľ vyzvaný na potvrdenie zámeru uzavrieť rámcovú
dohodu na predmetné náhradné diely uvedené v prílohách A, B. Potvrdenie zámeru uzavrieť
rámcovú dohodu bude navrhovateľ povinný oznámiť vyhlasovateľovi v lehote do 5
pracovných dní odo dňa doručenia výsledku vyhodnotenia súťaže a to formou zaslania
oskenovaného listu (podpísaný štatutárom, resp. oprávnenou osobou) na adresu:
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viera.blanarova@dpmz.sk. V prípade, že niektorý z navrhovateľov nepotvrdí, resp. odriekne
(v stanovenej lehote) svoj zámer uzavrieť s vyhlasovateľom rámcovú dohodu, ktorej
predmetom budú náhradné diely uvedené v prílohách A; B, vyhlasovateľ s týmto
navrhovateľom zmluvný vzťah neuzavrie a následne bude náhradné diely uvedené pôvodne
v prílohe A tohto navrhovateľa objednávať od ostatných navrhovateľov, ktorým následne
podľa výsledku vyhodnotenia upraví prílohy A; B, ktoré budú predmetom rámcových dohôd
s nimi uzatvorených.
Bližšie informácie týkajúce sa zmluvných obchodných podmienok sú uvedené v návrhu
rámcovej dohody - bod III./ 4) výzvy.
Informácia o spotrebe náhradných dielov u vyhlasovateľa za posledné 3 roky 10/(2014 –
9/2017) v nadväznosti na predpokladanú hodnotu predmetu súťaže: Nakúpené množstvo
náhradných dielov na autobusy MHD predstavovalo hodnotu: 365 399,74 EUR bez DPH.
Poznámka: Vyhlasovateľ predpokladá, že nákup ND v nadchádzajúcom zmluvnom období 36
mesiacov môže byť na približne rovnakej úrovni ako vyššie uvedená suma. Faktorom, ktorý
môže ovplyvniť nákup ND v predpokladaných odberových množstvách je zamýšľaná obnova
vozového parku autobusov MHD v horizonte nadchádzajúcich rokoch.
V zozname požadovaných náhradných dielov sa nachádzajú aj také, ktoré doposiaľ
nakupované vyhlasovateľom neboli avšak je predpoklad, že z dôvodu opotrebovania a
možných porúch vozidiel budú aj tieto nakupované.

III. Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže
Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi súťaže v lehote do uplynutia termínu predkladania
návrhov nasledovné doklady, ktoré tvoria súčasť celého návrhu:
1.)Identifikačné údaje navrhovateľa (tzv. krycí list návrhu, ktorý je súčasťou tejto výzvy):
obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, štatutárny zástupca, DIČ, IČO, IČ DPH, bankové
spojenie, IBAN, SWIFT, kontaktná osoba, jej číslo telefónu, faxu a jej e-mailová adresa,
zapísanie v OR okres. súdu (kde) a číslo zápisu. Celý tento dokument bude originál potvrdený
štatutárom navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou, odtlačok pečiatky organizácie.
2.)Aktuálny výpis z obchodného, resp. živnostenského registra (originál alebo úradne
overená kópia). Navrhovateľ (ak je relevantné) na účely preukázania osobného postavenia
uvedie na osobitnom formulári informáciu, že subjekt je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov, ktorého databázu vedie Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
(ÚVO). Formulár s informáciou o zapísaní subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov
bude vyhotovený ako originál potvrdený štatutárom navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou,
odtlačok pečiatky organizácie. Vyhlasovateľ si následne overí platnosť zápisu vo vyššie
uvedenej databáze ÚVO. V takomto prípade nie je potrebné, aby subjekt predkladal výpis
z obchodného, resp. živnostenského registra ako originál, alebo jeho úradne overenú
fotokópiu.
3.)Dokument s prehľadnou tabuľkou o dodávke náhradných dielov: Zoznam min. 2
uzatvorených a plnených zmlúv napr. objednávka a pod., na základe ktorých boli zrealizované
dodávky rovnakého alebo príbuzného charakteru ako je predmet súťaže a to za kalendárne
roky 2014, 2015 a 2016, pričom cena za dodané náhradné diely spolu za tieto roky musí byť
v hodnote minimálne 365 399,74 EUR bez DPH. Pre splnenie tejto podmienky navrhovateľ
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použije jednotné, vyhlasovateľom vypracované, tlačivo - Tabuľka č. 1vo formáte EXCEL,
ktoré je súčasťou tejto výzvy.
Povinné stĺpce v dokumente sú: názov firmy, ktorej bol tovar dodaný, dátum (resp. obdobie)
dodávky, stručne uviesť druh tovaru, celková fakturovaná suma spolu v EUR bez DPH za
uvedené obdobie; kontaktná osoba tejto firmy (e-mail, resp. telefónne číslo na túto osobu pre
prípad overenia informácií). Celý tento dokument bude originál potvrdený štatutárom
navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou, odtlačok pečiatky.
V prípade prepočtu cudzej meny na EURO navrhovateľ použije kurz Európskej centrálnej
banky (ECB) k dátumu, kedy bol tovar dodaný.
4.)Návrh rámcovej dohody na predmet súťaže - v listinnej forme aj v elektronickej
forme na CD nosiči vo formáte WORD / EXCEL, uzatvorenej podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody budú vyplnené prílohy č. 1 až 6, a to podľa toho,
na ktoré časti navrhovateľ svoj návrh predkladá. Prílohy budú predložené v listinnej forme aj
na CD, a to v takom formáte (EXCEL), ktorý vyhlasovateľ zverejnil v elektronickej forme vo
na webovom sídle vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ požaduje do návrhu rámcovej dohody predkladanej navrhovateľom zapracovať
nasledovné požiadavky a obchodné zmluvné podmienky:
Návrh rámcovej dohody (znenie):
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RÁMCOVÁ

DOHODA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov)

Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
IBAN:
SWIFT:
Obchodný register :
( ďalej „predávajúci“ )

Kupujúci:
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN:
SWIFT:
Obchodný register :

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ
36 007 099
2020447583
SK2020447583
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, pobočka Žilina
SK1909000000005035044524
GIBASKBX
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
( ďalej „kupujúci“ )
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Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom Rámcovej dohody (ďalej len „RD“ alebo „zmluva“) je nákup a dodávka
nových, nepoužitých náhradných dielov (ďalej len „ND“ alebo „tovar“) na autobusy
mestskej hromadnej dopravy.

2.

Nákup ND bude medzi kupujúcim a predávajúcim realizovaný na základe čiastkových
objednávok, ktoré v priebehu platnosti RD vystaví kupujúci a odošle ich e-mailom
predávajúcemu. Následne predávajúci dodá objednané ND kupujúcemu v stanovenej
lehote a na určené miesto špecifikované bližšie v Článku III, odsek 1.,2. RD.

3.

Kupujúci sa zaväzuje objednané a dodané tovary prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu dojednanú v Článku IV. RD.

4.

Sortiment ND, ktorý je predmetom tohto zmluvného vzťahu, je uvedený v Prílohách
A a B, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť RD.

5.

ND uvedené v Prílohe A bude v prípade potreby kupujúci objednávať u predávajúceho za
jednotkové ceny, uvedené v tejto prílohe.

6.

ND uvedené v Prílohe B môže v prípade potreby kupujúci objednávať u predávajúceho
za jednotkové ceny, uvedené v tejto prílohe, a to v prípade, ak tieto ND nedokáže na
základe písomného odôvodnenia kupujúcemu dodať iný zmluvný dodávateľ, s ktorým
má kupujúci uzavretú RD a ktorý má tieto ND uvedené v Prílohe A.

7.

Do Príloh A a B zaradil jednotlivé ND kupujúci, ktorý ako obstarávateľ a zároveň
vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) s názvom
„Náhradné diely na autobusy MHD“ vyhodnotil túto OVS podľa stanovených kritérií
a spôsobom uvedeným vo Výzve na OVS a následne zo sortimentu ND, ktorých návrh
cien uviedol predávajúci v Prílohách č. 1 až 6 svojho návrhu RD predloženého do OVS,
vybral do predmetných Príloh A a B tie ND, ktoré budú predmetom tejto RD. Prílohy č. 1
až 6 sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou RD a slúžia iba ako podklad, na základe
ktorého boli kupujúcim vyhotovené Prílohy A a B.

8.

Dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania sa kupujúci zaväzuje archivovať
v originálnom vyhotovení po dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto RD.

Článok III.
Miesto, čas a spôsob plnenia

1.

Miestom dodania ND je prevádzka kupujúceho, ktorá sídli na adrese: Dopravný podnik
mesta Žiliny s.r.o., Košická č. 2, 010 56 Žilina.
Miesto dodania bude vždy uvedené v čiastkovej objednávke kupujúceho.

2.

Dodanie ND na miesto uvedené v odseku 1. tohto článku RD bude realizované
v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 6,00 do 14,00 hod.
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3.

Kupujúci odošle predávajúcemu čiastkovú objednávku elektronickou poštou (e-mailom).
Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na túto RD, názov a množstvo
požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, dátum, pečiatku a podpis
povereného zástupcu kupujúceho.
Objednávky budú kupujúcim odosielané v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase
od 6,00 hod. do 14,00 hod. na emailovú adresu predávajúceho: XYZ. Potvrdenie
objednávky e-mailom odošle predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14,00 hodiny v
pracovný deň, pokiaľ objednávka bola predávajúcemu doručená do 10,00 hodiny. Ak
bola objednávka doručená predávajúcemu e-mailom v pracovný deň po 10,00 hodine,
predávajúci je povinný potvrdiť túto objednávku e-mailom do 14,00 hodiny
nasledujúceho pracovného dňa. Deň potvrdenia objednávky sa nezapočítava do dodacej
lehoty tovaru, ktorá je uvedená nižšie. Nedodržanie oznamovacej povinnosti (t.j.
potvrdenia objednávky) môže mať za následok vypovedanie RD zo strany kupujúceho (v
nadväznosti na odsek 4. písmeno c) Článku IX. RD). Lehota dodania tovaru je dohodnutá
do 48 hodín od okamihu potvrdenia objednávky (e-mailom) predávajúcim. Do tejto
lehoty sa nezapočítava sobota, nedeľa a štátom uznaný sviatok. Pokiaľ deň uplynutia
dodacej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok, najneskorší
možný termín dodania ND bude kupujúcim akceptovaný v nasledujúci pracovný deň od
6,00 do 14,00 hod. V prípade, ak by dodacia lehota niektorého tovaru bola dlhšia ako 48
hodín, resp. ak predávajúci daný náhradný diel nedokáže zabezpečiť a dodať
v dohodnutej zmluvnej cene, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť
kupujúcemu pri potvrdení objednávky v čase uvedenom vyššie aj s uvedením dôvodu
nedodania ND.
Lehota 48 hodín na dodanie ND, ktoré dokáže predávajúci bez problémov dodať
v zmluvnej cene a v zmluvnej dodacej lehote, začína plynúť momentom doručenia
„potvrdenia objednávky“ spätným e-mailom kupujúcemu. Ak sa v objednávke
kupujúceho nachádzali tiež ND, ktoré predávajúci nedokáže dodať v zmluvnej cene
a/alebo v zmluvnej dodacej lehote a toto aj uviedol predávajúci v odôvodnení
pri potvrdení objednávky v zmysle ustanovení uvedených vyššie, tak sa tieto ND
automaticky nestávajú súčasťou plnenia platnej objednávky, t.j. nevzťahuje sa na tieto
ND ani vyššie uvedené plynutie dodacej lehoty. Tieto ND budú následne objednané od
iného zmluvného dodávateľa, ktorý ich dokáže dodať v dojednanej zmluvnej cene
a dodacej lehote.
Pri nedodržaní 48 hodinovej dodacej doby objednaných a zo strany predávajúceho
potvrdených ND môže kupujúci pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu s odvolaním sa
na príslušné ustanovenie uvedené v odseku 4. písmeno c) Článku IX. RD, alebo pristúpiť
k sankcii v zmysle odseku 3. písmeno a) Článku VIII. RD.
Moment potvrdenia objednávky predávajúcim spätným mailom je záväzný úkon, po
vykonaní ktorého predávajúci už nie je oprávnený meniť dodatočne status potvrdených
ND na ND, ktoré nevie zabezpečiť a dodať z konkrétnych dôvodov. Pokiaľ sa
predávajúci uvedeného dopustí, môže kupujúci pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu
s odvolaním sa na príslušné ustanovenie uvedené v odseku 4. písmeno c) Článku IX. RD.

4.

Kvalita dodaných náhradných dielov musí byť zachovaná počas celého trvania
zmluvného vzťahu. V prípade pochybností o kvalite a originalite dodaného náhradného
dielu je kupujúci oprávnený písomne (e-mailom) požadovať od predávajúceho
predloženie certifikátu výrobku (prehlásenie o zhode) v zmysle platnej legislatívy
Slovenskej republiky na konkrétny náhradný diel. Predávajúci je povinný do 2
pracovných dní od doručenia takejto požiadavky e-mailom od kupujúceho tento doklad
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odoslať kupujúcemu vo forme scanu (e-mailom). V prípade, že tento doklad predávajúci
nepredloží ani na opakovanú písomnú výzvu kupujúceho (e-mailom), kupujúci môže
pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu s odvolaním sa na príslušné ustanovenie
uvedené v odseku 4. Článku IX. RD.
5.

Dopravu ND na miesto uvedené v odseku 1. tohto článku RD a v čase uvedenom
v odseku č. 2 tohto článku RD zabezpečuje predávajúci. Náklady spojené s poštovným
a balným v rámci dodávky ND hradí predávajúci.

6.

Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne po doručení potvrdiť prevzatie ND na dodacom liste.

7.

Pri dodaní nesprávneho tovaru (pokiaľ toto zistí kupujúci až pri montáži ND do vozidla)
je kupujúci oprávnený tento tovar vrátiť predávajúcemu poštovou prepravou resp.
kuriérom spolu s písomným odôvodnením a predávajúci následne dodá do 24 hodín od
doručenia odôvodnenia správny (t.j. požadovaný) ND kupujúcemu. Náklady na
doručenie ND hradí predávajúci. Predávajúci bude povinný tiež uhradiť kupujúcemu
náklady spojené s odoslaním nesprávneho ND prostredníctvom poštovej prepravy, resp.
kuriérskej služby predávajúcemu. V prípade omeškania s dodávkou požadovaného ND si
kupujúci môže uplatniť sankciu v zmysle Článku VIII. odsek 3. písmeno a).

8.

Ak predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar ako ten, ktorý kupujúci pod konkrétnym
číselným identifikátorom objednal, kupujúci bude bezodkladne po prevzatí zásielky a jej
následnom otvorení kontaktovať predávajúceho písomne e-mailom vo veci doručenia
neobjednaného tovaru s tým, že daný ND zasiela obratom späť (aj so sprievodnou
dokumentáciou – faktúra, dodací list) predávajúcemu a požaduje dodanie objednaného
(tzv. správneho) ND. Na účely plynutia dodacej lehoty objednaného ND sa má za to, že
dodacia lehota objednaného ND nebola zo strany predávajúceho dodržaná a stále plynie
od pôvodného potvrdenia objednávky až do okamihu dodania objednaného (správneho)
ND. Následne je kupujúci oprávnený uplatniť si sankciu v zmysle odseku 3. písmeno a)
VIII. Článku RD. Predávajúci bude povinný tiež uhradiť kupujúcemu náklady spojené
s odoslaním nesprávneho ND prostredníctvom poštovej prepravy, resp. kuriérskej služby
predávajúcemu.

9.

Vo veci vybavovania objednávok je kontaktnou osobou na strane kupujúceho p. Peter
Bugáň (e-mail: peter.bugan@dpmz.sk, tel. +421905568725) resp. iný zodpovedný
zamestnanec oddelenia nákupu.
Na strane predávajúceho je kontaktnou osobou:

Článok IV.
Kúpna cena, platobné podmienky
1. Kúpne ceny ND, ktoré sú predmetom RD, sú vyjadrené v mene EUR (bez DPH) za mernú
jednotku. Kúpne ceny sú dohodnuté v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
2. Kúpne ceny ND uvedené v Prílohách A a B tejto RD sú platné 36 mesiacov od dátumu
nadobudnutia a účinnosti RD v nadväznosti na ustanovenie uvedené v odseku 6. Článku
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IX. Informáciu o dátume nadobudnutia účinnosti RD bezodkladne doručí kupujúci emailom predávajúcemu.
3. Zmena dohodnutej kúpnej ceny je možná len z dôvodu inflácie alebo zmeny všeobecne
záväzného (legislatívne) právneho predpisu ( napr. zmena sadzby DPH, cla, a pod.).
4. Dohodnutú cenu za dodanú službu, vrátane DPH, objednávateľ uhradí dodávateľovi
formou prevodného príkazu na základe predložených faktúr s lehotou splatnosti 30 dní
odo dňa ich prijatia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platnej
legislatívy SR pre dané obdobie a špecifikáciu fakturovanej ceny dodanej služby
a povinné prílohy. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať predpísané zákonné
náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, prípadne bude chýbať príloha,
objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru dodávateľovi. Lehota splatnosti v tomto
prípade nenastane skôr, než uplynie 30 dní odo dňa prijatia opravenej faktúry. Faktúry
možno zasielať poštou na adresu objednávateľa.
5. V prípade, ak dôjde počas realizácie predmetu dohody k zmene právneho predpisu o dani
z pridanej hodnoty, dodávateľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym
predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.
6. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnením jeho záväzku.
7. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a aj kupujúci je platiteľom
DPH.
Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok VI.
Zodpovednosť za chyby tovaru
1.

Zmluvné strany sa budú riadiť ustanovením § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za chyby a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť.

2.

Chyby, kazy alebo nedostatky tovaru zrejmé pri prevzatí tovaru bude kupujúci
reklamovať u predávajúceho okamžite, zistené po prevzatí bude kupujúci reklamovať
písomne v 7 dňovej lehote od prevzatia tovaru, skryté chyby v lehote stanovenej zárukou
na tovar od prevzatia tovaru.
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Článok VII.
Obaly, balenie, doklady
1.

Dodaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy.

2.

Tovar bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. Vo faktúre aj v dodacom liste
musí byť pri každom dodanom ND uvedený aj číselný identifikátor konkrétneho ND tak,
ako je uvedený v Prílohe A a B tejto RD.

Článok VIII.
Záručné podmienky, sankcie
1.

Zmluvné strany sa dohodli na dodržaní záručnej doby na dodaný tovar v dĺžke trvania,
ktorá je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v období, kedy bol tovar
kupujúcemu dodaný.

2.

V prípade reklamácie náhradného dielu v záručnej dobe predávajúci zabezpečí náhradný
diel v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie. Náklady spojené s reklamačným konaním
bude v prípade oprávnenej reklamácie hradiť predávajúci.

3.

Pre prípad nedodržania podmienok dodania tovaru a platby za tovar môžu zmluvné
strany uplatniť nasledovné sankcie :
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z hodnoty nedodanej časti tovaru za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody;
b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške
0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu poskytnúť súčinnosť v priebehu platnosti RD a to
tým spôsobom, že bude poskytovať kupujúcemu informáciu o cene (ďalej aj ako „cenová
ponuka“) ND, ktoré sa nenachádzajú v Prílohách A a B, pokiaľ kupujúci e-mailom
požiada predávajúceho o cenovú ponuku na takéto ND. Predávajúci je v nadväznosti na
požiadavku kupujúceho povinný zaslať mu obratom prostredníctvom e-mailu informáciu
o cene požadovaných ND do 24 hodín (platí pre pracovné dni mimo sobôt, nedieľ
a štátom uznaných sviatkov) od doručenia takejto požiadavky o cenovú ponuku emailom. Cena v EUR bez DPH, ktorú predávajúci pri konkrétnom ND uvedie vrátane
dodacej lehoty ND, bude záväzná do doby ukončenia platnosti tejto RD, čo bude v každej
doručenej cenovej ponuke od predávajúceho aj uvedené. Dopravné náklady spojené s
dodaním takýchto ND hradí predávajúci. Po doručení cenových ponúk od všetkých
oslovených zmluvných dodávateľov kupujúci vyhodnotí tieto ponuky na základe
najnižšej ceny (berúc do úvahy aj dĺžku dodacej lehoty konkrétneho ND) a objedná tovar
s odkazom na konkrétnu CP a túto RD od toho dodávateľa, ktorý ponúkol konkrétny ND
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za najnižšiu cenu. Uvedený tovar bude následne v prípade potreby kupujúci objednávať
do ukončenia platnosti RD už iba od tohto dodávateľa. Pokiaľ ho tento dodávateľ
nedokáže v nasledujúcom období v uvedenej cene a lehote dodať, bezodkladne túto
skutočnosť oznámi kupujúcemu e-mailom a kupujúci následne objedná tovar od
dodávateľa, ktorý ponúkol vo svojej cenovej ponuke na tovar najnižšiu cenu ako druhý
v poradí. Neposkytnutie vyššie uvedených cenových ponúk od predávajúceho môže byť
dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu podľa odseku 4. písmeno c) Článku IX. RD.
Na tovar dodaný postupom podľa Článku IX. odsek 1. sa vzťahujú všetky ustanovenia
tejto RD.
2.

Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3.

Táto RD sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov. Platnosť a účinnosť RD je bližšie
upravená v odseku 6. tohto článku zmluvy.

4. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah písomne (listinnou formou)
ukončiť :
a) kedykoľvek dohodou zmluvných strán, alebo
b) pri viacnásobnom nedodržaní kvality podľa zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov alebo
c) výpoveďou zo strany kupujúceho v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy,
alebo
d) výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
V prípade výpovede podľa písm. b), c) a d) je výpovedná lehota 30 dní a začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
5.

RD je možné zmeniť len písomnými dodatkami, ktoré sú potvrdené oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6.

RD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej
stránke kupujúceho podľa § 47a 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 RD podľa § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

7.

Ak v priebehu plnenia RD kupujúci písomne e-mailom požiada predávajúceho o prístup
do elektronických katalógov ND vozidiel typov Karosa B 932, Karosa B 952; Karosa B
961; Irisbus Citelis, Citybus Reanult PS09D1, Solaris Urbino 12 predávajúci je povinný
kupujúcemu umožniť bezodplatný prístup do pravidelne aktualizovaných elektronických
katalógov ND týchto typov vozidiel, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu.

8.

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.
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9.

V priebehu plnenia RD sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť
v prípade, ak sa na predávajúceho obráti kupujúci s požiadavkou o zriadenie
konsignačného skladu na vybrané druhy ND, ktoré má predávajúci uvedené v Prílohe
A tejto RD.
Táto súčinnosť spočíva v uzavretí zmluvy o zriadení konsignačného skladu ND
v priestoroch kupujúceho, kde predávajúci zabezpečí požadovaný sortiment ND v cenách
podľa Prílohy A RD. Ak bude relevantné, návrh zmluvy o zriadení konsignačného skladu
vypracuje a predávajúcemu predkladá kupujúci.
Neposkytnutie súčinnosti v predmetnej veci môže byť dôvodom na ukončenie zmluvného
vzťahu podľa odseku 4. písmeno c) Článku IX. tejto RD.

10. RD vrátane jej Príloh A a B; a Príloh č. 1 až 6 je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, ktoré
sú rovnocenné a považované za originál. Každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár
RD vrátane vyššie uvedených príloh.

V ........................., dňa..................

V Žiline, dňa.......................

Predávajúci:

Kupujúci:

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ
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Dôležité upozornenie:
Navrhovateľ vyplní v návrhu rámcovej dohody farebne vyznačené časti a priloží k rámcovej
dohode vyplnené Prílohy č. 1 až 6 (podľa toho, na ktoré časti navrhovateľ svoj návrh
predkladá). Jednotkové ceny v Prílohách č. 1 – 6 je potrebné uviesť v zaokrúhlení na štyri
desatinné miesta.
Ostatné znenie rámcovej dohody navrhovateľ nemení a neprepisuje. V prípade, ak
navrhovateľ po vyhodnotení súťaže potvrdí zámer uzavrieť na náhradné diely v prílohách
A a B rámcovú dohodu, bude vyhlasovateľom súťaže vyzvaný na rokovanie o konečnom
znení rámcovej dohody (s výnimkou ponúknutých cien), ak bude relevantné.
IV. Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh
Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia ponuku v pôvodnom jazyku a tiež jej
úradný preklad do slovenského jazyka. Výnimka platí pre dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Tieto sú plne akceptované.

V. Kritériá hodnotenia ponúk
Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena v EUR bez DPH.
Jednotková cena bude hodnotená v rámci jednotlivých častí podľa typov vozidiel pri každom
náhradnom diely samostatne, a to vzájomným porovnaním navrhnutých cien od všetkých
navrhovateľov.
Ďalšie informácie, súvisiace s procesom vyhodnotenia, sú uvedené v bode II. tejto výzvy
(vymedzenie predmetu súťaže).
Použitie elektronickej aukcie: nie

VI. Spôsob a miesto podávania návrhov


Miesto doručenia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária
č. 109 (pri neprítomnosti na podateľňu organizácie, č. dv. 106)



Formálne náležitosti podávania návrhov
Navrhovateľ predloží svoj návrh s požadovanými dokladmi písomne (a s CD, kde je
relevantné) v samostatnom uzavretom obale, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:


adresu vyhlasovateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40
Žilina



obchodné meno, adresu navrhovateľa



označenie obalu: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ"



označenie predmetu súťaže: „Náhradné diely na autobusy MHD“

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom:
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poštou



kuriérom



doručenie ponuky osobne (v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8,00
do 14,00 hod.)

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín: do 20.112017
Pri poštových zásielkach je rozhodujúci moment uloženia zásielky pracovníkom pošty do
poštového priečinku vyhlasovateľa súťaže. Pri osobnom doručení zásielky je potrebné
dodržať stanovený čas na doručenie určený v predchádzajúcom bode výzvy.
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 výhradne e-mailom vyhlasovateľa o vysvetlenie podmienok
zahrnutia návrhu do súťaže, a to na adrese peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 13. 11.
2017. Následne do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie vyhlasovateľ
poskytne e-mailom vysvetlenie, ktoré doručí všetkým známym účastníkom súťaže.

IX. Lehota na oznámenie výsledku vyhodnotenia súťaže navrhovateľom
V nadväznosti na informácie týkajúce sa vyhodnotenia súťaže (uvedené v bode II. výzvy)
bude výsledok vyhodnotenia súťaže písomne doručený každému navrhovateľovi v lehote do
1.12.2017.

X. Lehota na uzavretie zmluvy
Dátum: najneskôr do 20.12.2017

XI. Doplňujúce informácie
1.)Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí
určených v tejto výzve. V opačnom prípade jeho návrh nemusí byť vyhodnotený.
2.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže.
3.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
4.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž bez uvedenia dôvodu.
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5.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh
nezodpovedá súťažným podmienkam.
6.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne
zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
7.)Neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú
vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú.
8.)Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9.)Predložením návrhu v lehote na predkladanie návrhov navrhovateľ akceptuje pravidlá
a podmienky uvedené v tejto výzve a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.
Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa: 27.10.2017
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