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, oddelenie 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 dodávka tovaru:
„Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia"

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je dodávka tovaru, ktorým je špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu,
údržbu a opravy trakčného vedenia v počte 1 kus . Jedná sa o vozidlo kategórie N3, nové –
nejazdené.
Opis predmetu súťaže a jeho technická špecifikácia:
Špeciálne technologické vozidlo, pohyblivá pracovná zdvíhacia plošina na podvozku cestného
motorového vozidla pre údržbu trakčného vedenia trolejbusových dráh pod napätím. Všetky
požadované polohy pracovnej plošiny sa musia dosiahnuť aj pri plnom zaťažení, bez použitia
oporných nôh. Typ tohto špeciálneho technologického vozidla je osvedčený v prevádzke min
5 rokov.
Na účely tejto verejnej súťaže sa môže používať aj skrátené označenie pre tento typ
technologického vozidla „ montážna plošina“.
Všeobecné požiadavky
Montážna plošina musí byť vyhotovená v súlade so všetkými právnymi predpismi a
technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, ktoré budú platné v čase jej
schvaľovania do prevádzky. Montážna plošina musí byť predovšetkým v súlade s
bezpečnostnými, hygienickými, požiarnymi, environmentálnymi požiadavkami vyplývajúcimi

so všeobecne záväzných právnych predpisov. Výrobca nadstavby musí byť držiteľom
oprávnení podľa zákona 513/2009 Z.z. o dráhach:
na zváranie dráhových vozidiel;
na montáž určených elektrických technických zariadení dráhových vozidiel;
na montáž určených technických zariadení zdvíhacích.
Požiadavky a opis technických parametrov a prvkov obstarávaného vozidla, ktoré musia byť
akceptované v návrhu zmluvy navrhovateľa:
Montážna plošina musí spĺňať všetky legislatívne podmienky pre vozidlá v zmysle:
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“),
vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o
UTZ“),
vyhlášky MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh,
vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh,
zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
normy STN EN 280+A1:2016-01.
Montážna plošina musí spĺňať podmienky dané parametrami trolejbusovej dráhy Dopravného
podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ).
V prípadoch, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na
zhotovenie montážnej plošiny, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto výzve, platia požiadavky
tohto všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami tejto výzvy.
Technické požiadavky
1.1
Hmotnosť vozidla:
-povolená celková hmotnosť 16000kg.
1.2
Motor a príslušenstvo:
-vznetový;
-emisná trieda EURO 6, výkon 200 – 230 kW, min 1000 Nm.
1.3
Prevodovka:
-min. 6-stupňová manuálna + spiatočka.
1.4
Podvozok:
-systém EBS (ESC, ASR, ABS, AFU);
-počet náprav: 2, z toho hnaných: 2;
-ťažné zariadenie s čapom o priemere 40mm;
-zvukový signál pri spiatočke podľa vyhlášky č. 464/2009 MDP a T SR, § 10;
-bočné zábrany proti zakliesneniu.

1.5
Pneumatiky:
-rozmer 22,5 celoročné;
-plnohodnotné rezervné koleso.
1.6
Kabína:
-farba kabíny: dopravná červená, RAL 3020;
-predĺžená kabína, štvordverová, pre 1+5 osôb;
-autorádio;
-predpríprava na montáž rádiostanice MOTOTRBO DM 4600 (menič 24V /12V DC vrátane
kabeláže + montáž strešnej antény a kabeláže);
-zásuvky 12V a 24V na napájanie mýtnej jednotky;
-klimatizácia, nezávislé kúrenie;
-dva výstražné majáky oranžovej farby na kabíne vozidla a jeden vzadu na nadstavbe podľa
vyhlášky č. 464/2009 MDP a T SR §18;
-vyhľadávací svetlomet na streche kabíny s ovládaním z miesta spolujazdca;
-ochranný rám na kabíne, pre možnosť ťahania trolejového drôtu (ochrana proti poškodeniu
kabíny);
-odkladacia plošinka izolovaná, s max. nosnosťou 200 kg.
1.7

Nadstavba:

1.7.1 Pracovná plošina:
-pracovná nožnicová plošina určená pre všetky práce na trolejovom vedení
trolejbusových dráh pod napätím;
-všetky polohy pracovnej plošiny, pri dovolenom zaťažení, musia byť dosiahnuteľné bez
použitia oporných nôh;
-farba kovových častí pracovnej plošiny: dopravná žltá, RAL 1023;
-farba dvierok odkladacích priestorov: signálna sivá, RAL 7004;
-pracovná plošina je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch max. 4m x 1,5m;
-pracovný dosah plošiny je 3m od osy vozidla;
-max. výška podlahy pracovnej plošiny v zdvihnutom stave je min. 5m;
-prístup na pracovnú plošinu z izolovaného výsuvného rebríka v každej výškovej polohe prac.
plošiny;
-zosilnenie spodnej časti rebríka a uchytenia pevnej časti rebríka;
-izolácia plošiny, rebríka a plošinky na streche kabíny na 1000V AC / 1500V DC;
-nosnosť pracovnej nožnicovej plošiny je min. 400kg vo všetkých polohách bez použitia
oporných nôh;
-zaťažiteľnosť pracovnej plošiny kontrolovaná tenzometrami v súlade s normou STN EN
280+A1:2016-01;
-preťaženie pracovnej plošiny musí byť signalizované v súlade s normou STN EN
280+A1:2016-01;
-automatické blokovanie pohybu plošiny pri preťažení, pohyb možný iba v smere do
priaznivého stavu;
-kontrola náklonu pracovnej plošiny;
-otáčanie pracovnej plošiny neobmedzené, pohon hydraulický, ovládanie elektrické;
-rýchlosť otáčania pracovnej plošiny nastavené v súlade s normou STN EN 280+A1:2016-01,
(od 0,05m/s do max 0,7 m/s);
-zábradlie z tvrdého dreva, s ochranou proti poveternostným vplyvom, výšky 1,1m, skladacie
s ochranou odklopných častí proti vylamovaniu;
-podlaha pracovnej plošiny v protišmykovej úprave;

-ovládanie pohybu pracovnej plošiny prenosné rádiové na voľnej frekvencii 868 MHz, s
možnosťou upevnenia ovládacieho panelu na pracovnej plošine, daľšie ovládanie na
ovládacom paneli umiestnenom v spodnej časti nadstavby, hlavný vypínač a prepínač v
kabíne vozidla;
-dorozumievanie medzi pracovníkmi na plošine a vodičom akusticko-svetelné;
-výstražné LED osvetlenie spodných obrysov prac. plošiny, žlté;
-pracovné LED osvetlenie pracovnej plošiny;
-uzamykateľné odkladacie priestory s osvetlením na uloženie materiálu na údržbu a opravu
trolejového vedenia;
-sklonomer umiestnený na zadnej časti vozidla;
-pochôdzny a odkladací rošt po stranách odkladacích priestorov s odklopným odoberateľným
plechom;
-výstup na rošt je z bočných sklopných zábran proti zakliesneniu, ktoré sú vybavené
stúpačkami a madlami medzi boxami;
-bezpečnostné tabuľky umiestnené v súlade s platnými vyhláškami.
1.7.2 Príslušenstvo:
-elektrocentrála o výkone min. 3kW so zásuvkou 230V v uzamykateľnom boxe;
-zverák s čeľusťami min. 150mm osvetlený, so zabezpečením proti krádeži;
-úložný priestor pre tyčový materiál dĺžky min. 3m;
-na zadnej časti vozidla umiestnená vodorovná svetelná rampa – „šípka“ s ovládaním z miesta
vodiča a oranžový svetelný maják ovládaný spoločne s prednými majákmi.
Ďalšie požiadavky a podmienky na montážnu plošinu:
-dokumentácia potrebná pre prevádzku vozidla;
-dokumentácia potrebná pre prevádzku pracovnej plošiny v rozsahu stanovenom v § 4
vyhlášky č. 205/2010 Z.z. MDP a T SR a prílohy č. 2 – odst. 1), 2), 4), 6), a prílohy č. 3a a č.
4;
-technické podmienky;
-prehlásenie o zhode;
-technický preukaz vrátane zápisu všetkých pridaných zariadení;
-východzie revízie UTZ vrátane merania izolačného stavu;
-školenie obsluhy vozidla s pracovnou plošinou.
Ďalšie podmienky dodávky:
-typové schválenie vozidiel a povolenie na prevádzkovanie na verejných komunikáciách v
Slovenskej republike bude požadované predložiť najneskôr k dátumu dodávky príslušného
typu vozidla;
-sada výkresov mechanickej časti s výkresovými zostavami, montážne výkresy a výkresy
jednotlivých dielov vrátane kusovníkov, meracích listov a výkresov zariadení nevyhnutných
pre údržbu;
-obvodové a zapojovacie schémy hlavných, pomocných a riadiacich obvodov všetkých
napäťových sústav podľa skutočného vyhotovenia vozidla s pracovnou plošinou, popis
jednotlivých prístrojov nevyhnutných pre údržbu a opravy;
-zostava a výkresy jednotlivých dielov pre všetky elektrické prístroje, ak nie sú obsiahnuté v
iných dokumentoch, napr. katalógu náhradných dielov;
-kompletná schéma hydraulických a pneumatických rozvodov, v rozsahu nevyhnutnom pre
údržbu a opravy,

-výkresy jednotlivých dielov pre všetky hydraulické a pneumatické agregáty vrátane
kusovníkov, ak nie sú obsiahnuté v iných dokumentoch, napr. katalógu náhradných dielov,
-súčasťou dodávky je:

doprava do Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.;

poistenie počas prepravy od dodávateľa do sídla obstarávateľskej organizácie;

uvedenie do prevádzky vozidla podľa platnej legislatívy.
Záručné doby:
-na kompletné vozidlo - minimálne 24 mesiacov alebo 100.000 km;
-na lak vozidla – minimálne 84 mesiacov;
-na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, tj. poškodenie elementov
karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120
mesiacov.
Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 208 000,00 EUR bez DPH.
Spôsob financovania predmetu súťaže: jednorazová úhrada bankovým prevodom na základe
predloženej faktúry. Zdroj financovania: vlastné prostriedky obstarávateľskej organizácie.
Požadovaná dodacia lehota a úkony súvisiace s dodaním a po dodaní predmetu súťaže: do 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy úspešný navrhovateľ, t.j.
predávajúci, dodá vozidlo na adresu sídla vyhlasovateľa, t.j. kupujúceho, ktoré je uvedené
v bode I. tejto výzvy. Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy bude oznámený predávajúcemu
bezodkladne e-mailom. Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie vozidlo od predávajúceho na
základe potvrdeného odovzdávajúceho-preberajúceho protokolu, ktorý bude potvrdený
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Predávajúci doručí kupujúcemu faktúru
na predmet zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu
(na základe preberajúceho protokolu). Splatnosť faktúry je požadovaná 60 dní od jej
doručenia kupujúcemu. Predávajúci bude na základe kúpnej zmluvy povinný do 30 dní odo
dňa odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu, vykonať na základe splnomocnenia
kupujúcim všetky legislatívne úkony spojené s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel SR,
pridelením EČV, úkony spojené s vykonaním revízií, skúšok a pod. tak, aby bolo vozidlo
spôsobilé na prevádzku po komunikáciách SR v zmysle platnej legislatívy. Nevykonanie
týchto úkonov zo strany predávajúceho bude dôvodom na vypovedanie kúpnej zmluvy.
Požadovanie zábezpeky návrhu: nie.

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť vyhlasovateľovi súťaže nasledovné dokumenty:
1)Návrh na plnenie kritérií (navrhovateľ vyplní podľa predtlače všetky údaje, ktoré sa
nachádzajú v Prílohe č. 1 tejto výzvy). Navrhovateľ predkladá originál dokumentu, alebo jeho
úradne overenú kópiu. Formulár musí byť potvrdený podpisom štatutárneho orgánu
navrhovateľa, alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať v mene navrhovateľa.
2)Prehľad o celkovom obrate
Splnenie vyššie uvedeného navrhovateľ preukáže predložením prehľadu o celkovom obrate za
predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Dosiahnutý celkový obrat navrhovateľa

súhrnne za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške
1 240 000,00 EUR. Navrhovateľ k prehľadu o celkovom obrate predloží aj výkazy ziskov a
strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, potvrdené príslušným daňovým úradom,
audítorom alebo iným príslušným orgánom za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Navrhovateľ predloží prehľad o celkovom obrate vo forme prehľadnej tabuľky, v ktorej bude
uvedený celkový obrat v EUR súhrnne za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky,
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (a pokiaľ je
možné, odporúčame uviesť tieto hodnoty v EUR aj za jednotlivé roky). K prepočtu cudzej
meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia výzvy na
webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Navrhovateľ predkladá v ponuke originály, resp.
úradne overené kópie vyššie uvedených dokladov.
Ak navrhovateľ eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na
oficiálnom internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok
Ministerstva financií Slovenskej republiky), nemusí predkladať tieto doklady v listinnej forme
ako originál, resp. úradne overené kópie, ale odkáže na tieto dokumenty vhodným spôsobom,
t.j. predloží v ponuke samostatný formulár ako originál alebo jeho úradne overenú kópiu,
podpísaný navrhovateľom, t.j.
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou
navrhovateľom konať v mene navrhovateľa a uvedie v ňom hypertextové linky na zverejnené
dokumenty. Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti však
navrhovateľ predloží aj v tomto prípade ako originál, alebo jeho úradne overená kópia.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti:
Vyhlasovateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma finančné a ekonomické postavenie
navrhovateľa. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať
doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť navrhovateľova finančná/ekonomická situácia alebo
spôsobilosť vykonávať predmetnú obchodnú činnosť.
Upozornenie: pokiaľ navrhovateľ nepreukáže dokladmi vyššie uvedený celkový obrat za
požadované obdobie, nebude jeho návrh zmluvy zaradený do hodnotenia na základe
hodnotiaceho kritéria.
3)Zoznam dodávok tovaru (vyhotovený ako originál, alebo jeho úradne overená kópia podpísaný navrhovateľom, t.j.
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou
navrhovateľom konať v mene navrhovateľa) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia (zaevidovaná v Evidencii referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie), ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ na území Slovenskej republiky
podľa zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Ak bol odberateľom iný hospodársky
subjekt, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, navrhovateľ predloží od
tohto odberateľa potvrdenie o dodaní tovaru, ktorý deklaruje v zozname dodávok. Toto
potvrdenie bude vyhotovené ako originál, resp. jeho úradne overená kópia.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok požadovaného tovaru – t.j.
nových vozidiel rovnakého alebo obdobného typu ako je predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže v celkovom súhrne bol minimálne vo výške 600 000,00 EUR bez DPH, spolu za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti:
Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu súťaže a jej potreba sleduje cieľ nájsť
dodávateľa predmetu súťaže, ktorý má dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru
porovnateľného druhu a rozsahu ako je predmet súťaže.

Upozornenie: pokiaľ navrhovateľ nepreukáže dokladmi vyššie požadovaný zoznam dodávok
tovaru za požadované obdobie a v požadovanej výške, nebude jeho návrh zmluvy zaradený do
hodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria.
4)Doklad, ktorý oprávňuje navrhovateľa dodať tovar, ktorý je predmetom obchodnej
verejnej súťaže, t.j. aktuálny výpis z obchodného registra / živnostenského registra (originál,
resp. jeho úradne overená kópia). Navrhovateľ môže tieto doklady nahradiť písomným
uvedením informácie o zapísaní subjektu do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie.
5)Návrh Kúpnej zmluvy so zapracovanými obchodnými podmienkami/požiadavkami
vyhlasovateľa, ktoré sa nachádzajú uvedené v bode XI. tejto výzvy. Navrhovateľ predkladá
originál dokumentu, alebo jeho úradne overenú kópiu. Formulár musí byť potvrdený
podpisom štatutárneho orgánu navrhovateľa, alebo osobou oprávnenou navrhovateľom konať
v mene navrhovateľa. V návrhu kúpnej zmluvy musí byť uvedená cena za predmet tejto
súťaže. Súčasťou Návrhu Kúpnej zmluvy bude Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy. Obsahom tejto
Prílohy č. 1 bude opis a technická špecifikácia ponúknutého vozidla, z ktorej musí byť
jednoznačne zrejmé, aký model, značku, typ vozidla navrhovateľ ponúka v súťaži, že dané
vozidlo spĺňa všetky požiadavky uvedené v bode II. Vymedzenie predmetu požadovaného
záväzku - predmet súťaže, tejto výzvy (Opis a technická špecifikácia vozidla). V prípade, ak
ponúknuté vozidlo nebude spĺňať požiadavky vyhlasovateľa uvedené v bode II. Vymedzenie
predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže, tejto výzvy (Opis a technická špecifikácia
vozidla), návrh navrhovateľa nebude zaradený do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho
kritéria.
6)Obrázková dokumentácia vozidla, ktoré navrhovateľ ponúka vo svojom návrhu ako
predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
7)Fotokópie platných dokladov (oprávnení), z ktorých vyplýva, že výrobca nadstavby je
držiteľom týchto oprávnení podľa zákona 513/2009 Z.z. o dráhach:
na zváranie dráhových vozidiel;
na montáž určených elektrických technických zariadení dráhových vozidiel;
na montáž určených technických zariadení zdvíhacích.

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 preklad dokumentov do slovenského jazyka. Výnimka platí pre dokumenty písané
v českom jazyku.

V. Kritériá hodnotenia ponúk
Jediným kritériom pre vyhodnotenie návrhov je najnižšia celková cena v EUR (netto cena)
za predmet súťaže. Do hodnotenia budú zaradené iba tie návrhy, ktoré budú obsahovať
všetky náležitosti uvedené v bode III. tejto výzvy.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Postup pri vyhodnotení predložených návrhov:
-návrhy doručené v lehote na predkladanie návrhov budú vyhodnotené z hľadiska splnenia
podmienok účasti a predmetu súťaže a na základe ponúknutých (navrhnutých) cien bude
následne zostavené konečné poradie navrhovateľov.
Cenu navrhovateľ uvádza v návrhu Kúpnej zmluvy a uvádza ju tiež v návrhu na plnenie
kritérií.
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 (uvedené v návrhu na plnenie
kritérií) je požadovaná min. do 31.12.2017.
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení v EUR bez DPH (netto cena), sadzba DPH a výška DPH, v EUR
s DPH.
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR (netto
cena) a túto skutočnosť, že nie je platcom DPH, vyznačí v návrhu na plnenie kritérií.

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, I. poschodie).
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: „Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a
opravy trakčného vedenia“
3)Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom
poštovou prepravou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 20.11.2017 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 13.11.2017
Odpoveď bude doručená e-mailom všetkým známym záujemcom do 3 pracovných dní
a zverejnená bude na webovom sídle vyhlasovateľa v sekcii Obchodné verejné súťaže.

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Po vyhodnotení návrhov vyhlasovateľ
vyhodnotenia v termíne do 30.11.2017.

písomne

oznámi

navrhovateľom

výsledok

X. Lehota na uzavretie zmluvy
Dátum: neuvádza sa

XI. Zoznam obchodných zmluvných podmienok/požiadaviek, ktoré musí obsahovať
návrh kúpnej zmluvy predložený navrhovateľom
Údaje kupujúceho do zmluvy:
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

Obchodné podmienky/požiadavky potrebné zapracovať do návrhu kúpnej zmluvy:

-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.
-Predávajúci sa zaväzuje v mieste dodania predmetu zmluvy, ktorým je sídlo kupujúceho,
zaškoliť 3 až 5 zamestnancov kupujúceho vo veci obsluhy predmetu zmluvy a to v rozsahu 1
až 2 dní. Cena zaškolenia obsluhy je zahrnutá v cene vozidla (predmetu zmluvy).
-Predávajúci prehlasuje, že je jediným vlastníkom predmetu zmluvy, že na predmet zmluvy
nie sú uvalené záložné práva ani iné práva tretej osoby a že je plne oprávnený predmet
zmluvy predať kupujúcemu. V prípade zistenia, že sa tieto skutočnosti nezakladajú na
pravde, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.
-Lehota dodania predmetu zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy.
- Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie vozidlo od predávajúceho na základe
potvrdeného odovzdávajúceho-preberajúceho protokolu, ktorý bude potvrdený oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- Predávajúci doručí kupujúcemu faktúru na predmet zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa
odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu (na základe preberajúceho protokolu).
-Splatnosť faktúry je požadovaná 60 dní od jej doručenia kupujúcemu.
- Predávajúci bude na základe kúpnej zmluvy povinný do 30 dní odo dňa odovzdania
predmetu zmluvy kupujúcemu, vykonať na základe splnomocnenia kupujúcim všetky
legislatívne úkony spojené s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel SR, pridelením EČV,
úkony spojené s vykonaním revízií, skúšok a pod. tak, aby bolo vozidlo spôsobilé na
prevádzku po komunikáciách SR v zmysle platnej legislatívy. Nevykonanie týchto úkonov zo
strany predávajúceho bude dôvodom na vypovedanie kúpnej zmluvy.

XII. 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 (napr. je možné zrušenie
súťaže aj z dôvodu, ak najnižšia navrhnutá cena prekročí stanovenú predpokladanú hodnotu
zákazky);
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 (ak je uvedená),
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/typ vozidla. Variantné riešenia nie sú povolené.

XIII. Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia (1 ks)
Tabuľka č. 1: Údaje navrhovateľa
1. Obchodné meno navrhovateľa:
2. Adresa sídla navrhovateľa:
3. IČO:
4. Štatutárny orgán (meno, priezvisko):
5. Osoba oprávnená podpisovať za organizáciu:
6. Kontaktná osoba a jej funkcia v organizácii:
7. Číslo telefónu a faxu kontaktnej osoby:
8. E-mailová adresa kontaktnej osoby:

Tabuľka č. 2: Hodnotiace kritérium
Celková cena v EUR (netto cena) za predmet súťaže.

Model, typ vozidla

Hodnotiace kritérium
Počet
kusov
1 ks

Celková cena v EUR (netto
cena)

Navrhovateľ označí krúžkom skutočnosť:
a) Sme platcami DPH a cena v EUR (netto cena) je uvedená bez DPH.
b) Nie sme platcami DPH a cena v EUR (netto cena) je uvedená ako cena celkom (netto
cena).
-uvádzaná cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta;
Navrhovaná cena je platná pre obstarávateľskú organizáciu Dopravný podnik mesta Žiliny
s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
Lehota viazanosti cenového návrhu: do 31.12.2017.

Návrh na plnenie kritéria predkladá:
V ..........................., dňa ...................................

...........................................................................
štatutárny orgán navrhovateľa, resp. osoba oprávnená navrhovateľom konať v mene
navrhovateľa (meno, priezvisko, podpis)

Zverejnenie výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže:
V Žiline, 17.10.2017

