
Obchodná verejná súťaž 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 

podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

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 

Zastúpený: Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 

IČ DPH: SK2020444583 

IČO: 36007099 

DIČ: 2020447583 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Žilina 

Číslo účtu: 5035044524/0900 

IBAN: SK1909000000005035044524 

BIC: GIBASKBX 

(ďalej len "vyhlasovateľ") 

 

 

Kontaktné údaje pre Obchodnú verejnú súťaž: 

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Blanárová, Odd. verejného obstarávania 

Tel: +421 415660168 

E-mail: viera.blanarova@dpmz.sk 

 

 

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") 

na predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služby: 

"Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a doprave na 

dráhe." 
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I.  Typ uzavretej zmluvy: Zmluva  podľa § 269 ods.2 a násl. Obchodného zákonníka  na dobu 
36 mesiacov.  

 

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečenie posúdenia zdravotnej a psychickej 
spôsobilosti (ďalej ako poskytované služby) zamestnancov vyhlasovateľa (ďalej ako 
posudzované osoby), ktorí vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje 
a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe, alebo na činnosti súvisiace 
s poskytovaním dopravných služieb v súlade s Vyhláškou 245/2010 Z.z. v zmysle 
neskorších predpisov.   
 

1. 1 Špecifikácia poskytovaných služieb z hľadiska rozsahu a obsahu: 
a) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb, určených na výkon práce v súlade so zákonom 
č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 514/2009 
Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 245/2010 Z.z. 
o odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na 
dráhe, 

b) posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb, určených na výkon práce v súlade so zákonom 
č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 514/2009 
Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 245/2010 Z.z. 
o odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na 
dráhe. 

 
1.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že predmetom poskytovaných služieb budú aj  iné 
 výkony zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ktorých poskytnutie, resp. zabezpečenie si 
 budú vyžadovať všeobecne záväzné právne predpisy a interné smernice vyhlasovateľa.    
 
1.3 Pre účely tejto obchodnej verejnej súťaže sa  posudzovanými osobami myslia zamestnanci 

vyhlasovateľa:  
- Vodiči autobusov, ktorí absolvujú LPP a VP vstupné pred zmenou zaradenia na vodiča 

na trolejbusovú dráhu.  
- Vodiči trolejbusov, ktorí absolvujú LPP  a VP vstupné, periodické a mimoriadne.  
 

1.4 Požadovaný úkon bude vždy uvedený v príslušnej elektronickej objednávke.  
 
2. Predpokladaný počet posudzovaných osôb počas trvania zmluvy je: 

 
a) od augusta 2017 do  decembra  2017/cca 25 osôb 
b) od januára 2018 do  decembra 2018/cca 38 osôb 
c) od januára 2019 do  decembra  2019/cca 43 osôb  
d) od januára 2020 do  júla 2020/cca 17 osôb    

 
Poznámka:  počet osôb v určených obdobiach  môže kolísať smerom dole alebo sa zvyšovať 
smerom hore v závislosti  na pribúdaní alebo odbúdaní počtu vodičov na trolejbusovej dráhe). 

  
 

3. Výstupom týchto prehliadok bude v zmysle Vyhlášky 245/2010 Z.z. vystavenie potvrdení: 

a) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 
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b) Posudok o psychickej spôsobilosti  

 
Predpokladaná hodnota na celú dobu poskytovania služby 36 mesiacov je cca 14 500,00 € bez 

DPH.  

 

III.Obsah návrhu  

Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty: 
1) Návrh ceny,  potvrdený  štatutárom,  za úkony, ktoré sú  v Tabuľke č. 1, a to: 

 
a)   Cena v  € za lekárske preventívne prehliadky (LPP) za 1 osobu spolu  
b)    Cena v € za psychologické vyšetrenie (PV) za 1 osobu spolu  

 
• Navrhovaná cena predmetu súťaže musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 

• Navrhovateľ (platca DPH) uvedie do návrhu cenu v zložení: cena v EUR (€)  bez DPH 
(netto cena), výška DPH, cena spolu  (vrátane DPH).  

• Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v návrhu a cenu uvedie 
v € ako cenu celkom (netto cena).  

• Vyhlasovateľ predpokladá, že navrhovaná cena bude platná počas trvania zmluvy. Jej 
zmena smerom nahor bude akceptovaná iba v prípade legislatívnych zmien.  

 
2) Návrh zmluvy o poskytnutí služby na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej 

spôsobilosti zamestnancov podľa § 269 ods.2 a násl. Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. .  
podpísaný štatutárom navrhovateľa. Povinné ustanovenia vyhlasovateľa, ktoré navrhovateľ 
prevezme do svojho návrhu zmluvy,  sú v Prílohe č. 1 tejto výzvy a sú jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  

3) Aktuálny výpis  z obchodného registra/živnostenského registra, originál alebo overená 
fotokópia. Vo výpise bude ako predmet činnosti zapísané - 
poskytovanie požadovaných zdravotných úkonov. 

4) Doklady podľa bodu V. tejto výzvy 
 
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 
znalecký (úradný) slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre dokumenty písané 
v českom jazyku. 
 
V. Podmienky zahrnutia návrhov do súťaže 
Navrhovateľ k svojmu návrhu  predloží ďalšie povinné doklady: 
- Doklady o splnení zákonných požiadaviek, že navrhovateľ nemá evidované 

nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie – navrhovateľ predloží originál alebo overenú kópia 
potvrdenia, ktoré vydá oprávnená inštitúcia a bude mať  aktuálny dátum alebo  tento doklad 
nahradí navrhovateľ informáciou, že navrhovateľ je zapísaný do zoznamu 
hospodárskych subjektov v  Úrade pre verejné obstarávanie. 

- Doklady podľa zákona č. 245/2010 Z. z. § 13a v platnom znení: 
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•  Poverenie pre právnickú osobu ktorá bude posudzovať zdravotnú spôsobilosť osôb 
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov  

•  Poverenie pre právnickú osobu ktorá bude posudzovať psychickú spôsobilosť osôb 
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov  

- Čestné prehlásenie navrhovateľa, že nemá uložený zákaz zúčastňovať sa verejných 
obstarávaní. 

 
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí 
určených v tejto výzve. 
 
VI. Kritériá hodnotenia ponúk 
  
Kritériom na hodnotenie ponúk bude ekonomicky najvýhodnejší návrh a bude sa hodnotiť cena 
za  lekársku preventívnu prehliadku vodiča na trolejbusovej dráhe spolu a  psychologické 
vyšetrenie vodiča na trolejbusovej dráhe. V ďalšom kritériu bude vyhlasovateľ posudzovať 
vzdialenosť  zdravotníckeho zariadenia alebo pobočky navrhovateľa k sídlu vyhlasovateľa, pričom 
navrhovateľ uvedie do návrhu názov zariadenie alebo pobočky a vzdialenosť vyjadrenú v km.  
Pre  účely hodnotenia kritérií navrhovateľ použije Tabuľku č. 1. , z ktorej sa bude hodnotiť: 
 

a) najvýhodnejšia cena v € spolu za LPP  za 1 osobu 
b) najvýhodnejšia cena v € spolu za VP za 1 osobu   
c) najvýhodnejšia vzdialenosť v km  

 
Vyhlasovateľ bude vyhodnocovať ponuky tak, že: 
- pre kritérium a)  je stanovená maximálna bodová hodnota 45 bodov.  Hodnotenie ceny sa 

vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 
uvedené kritérium, 

- pre kritérium b) je stanovená maximálna bodová hodnota 45 bodov.  Hodnotenie ceny sa 
vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 
uvedené kritérium, 

- pre kritérium c) je stanovená maximálna bodová hodnota 10 bodov s tým, že  vzdialenosť bude 
bodovaná: od 0 do  30 km – 6 bodov, od  31 km do 65 km – 3 body,  od 66 km a viac km – 1 
bod.  

-  
- Ekonomicky najvýhodnejšia bude ponuka,  ktorá získa po vyhodnotení najvyšší počet bodov 

(ako súčet bodov za všetky  kritériá) 

 
VII. 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 č. dv. 108) 
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 - NEOTVÁRA Ť" 
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• označenie predmetu súťaže: "Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov 
pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe" 

− Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom  poštou, kuriérom, doručenie 
ponuky osobne 

 
VIII. Lehota na predkladanie návrhov 
Termín do 07.07.2017; v čase do 12,00 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. 
 
IX. Lehota na vysvetľovanie 
Navrhovateľ môže požiadať o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do súťaže, 
prípadne klásť otázky k vysvetleniu predmetu výzvy. 
Termín do 04.07.2014; do 13,00 hod. 

 
X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 
Vyhlasovateľ vyhodnotí najvhodnejší návrh z predložených návrhov do 10-ich pracovných dní a 
oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho 
vyzve na uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, 
písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 
 
XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže a doplňujúce informácie 
 
− Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ 

bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok obchodnej verejnej 
súťaže.  

− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to aj bez 
uvedenia dôvodu. 

− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden z návrhov  v prípade neobvykle 
vysokých cien v návrhoch a zrušiť postup zadávania obchodnej verejnej súťaže  v prípade, ak 
všetky návrhy prekročia alebo najúspešnejší návrh podstatne prekročí výšku finančných 
prostriedkov, ktorú má vyhlasovateľ  určený  na predmet súťaže.  

− Vyhlasovateľ si tiež  vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu súťaže, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ bol vyhlasovateľovi 
predložený iba jeden cenový návrh, ktorý splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo 
výzve a bol zaradený na vyhodnotenie alebo nebol predložený ani jeden návrh.  

− Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy v lehote na podávanie návrhov, 
ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá. 

− V prípade, ak nebude uzatvorená zmluva s úspešným navrhovateľom/navrhovateľmi 
z akýchkoľvek dôvodov, vzniká vyhlasovateľovi právo, nie povinnosť, uzatvoriť zmluvu 
s navrhovateľom, ktorý sa umiestni ako druhý v poradí.  

− Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo, nie povinnosť, nevyhodnocovať návrh navrhovateľa, 
ktorý predložil návrh, v ktorom neuviedol ceny k požadovanému druhu služby.  

− V prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu na 
poskytnutie služby, stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, 
vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž; 

− V prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh 
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vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených návrhov, v lehote na uzavretie zmluvy, 
vyhlási vyhlasovateľ novú obchodnú verejnú súťaž. 

− Navrhovatelia berú na vedomie, že sa vyhlasovateľa, ako povinnej osoby, týkajú povinnosti 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a predložením návrhu 
vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením Zmluvy o poskytnutí služby.  

 
 

V Žiline, 26.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


