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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:                           36 007 099 

IČ DPH:                     SK 2020444583 

Kontaktná osoba:       Ing. Peter Ďurkovský, oddelenie verejného obstarávania 

Tel:                             +421 415660168 

E-mail:                        peter.durkovsky@dpmz.sk 

 (ďalej len „ vyhlasovateľ “) 

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na predkladanie návrhov  na 

uzatvorenie zmluvy na predmet súťaže: 

„Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov“  

  

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je zhotovenie diela – t.j. vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie 

elektrobusov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako „DPMŽ“). 

Počet nabíjacích stanovíšť pre priebežne nabíjaný elektrobus zo siete trolejového vedenia 

DPMŽ, ktoré sa majú vybudovať: 2 

Miesto realizácie (stavby): Žilina; Kuzmányho ulica – zastávka Polícia a ul. Kvačalova – 

vozovňa DPMŽ. 

Požadovaný termín začatia: bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným navrhovateľom 

a po získaní právoplatných povolení a rozhodnutí pre danú stavbu, ktoré súvisia s tzv. 

inžinierskou činnosťou a ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela. 

Inžinierska činnosť: vyhlasovateľ súťaže vyžaduje, aby inžiniersku činnosť zabezpečil 

úspešný navrhovateľ, ktorý bude realizovať dielo na základe zmluvy o dielo. Úspešný 

navrhovateľ (a následne ako zhotoviteľ) zabezpečí pre DPMŽ nasledovnú inžiniersku 
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činnosť: vybavenie právoplatného stavebného povolenia (ak je relevantné), rozkopového 

povolenia vrátane vytýčenia inžinierskych sietí pre vyššie uvedené stavby. Súčasťou 

inžinierskej činnosti bude vypracovanie žiadostí o vydanie príslušných povolení potrebných k 

realizácii diela, vykonanie všetkých potrebných prípravných úkonov a obstaranie dokladov, 

vyjadrení a stanovísk príslušných orgánov a organizácií nevyhnutných k vydaniu povolení a 

tiež zastupovanie DPMŽ v konaniach pred úradmi konajúcimi v predmetnej veci, rovnako aj 

prevzatie právoplatných povolení a ich odovzdanie DPMŽ. Všetky finančné náklady spojené 

s inžinierskou činnosťou vrátane správnych poplatkov a pod. musia byť zahrnuté v zmluvnej 

cene za realizáciu celého diela. 

Realizácia a odovzdanie diela: dielo, ktoré je predmetom tejto súťaže bude realizovať 

úspešný navrhovateľ (následne zhotoviteľ) na základe uzavretej zmluvy o dielo. Dielo bude 

realizovať podľa platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky. Počas realizácie diela 

zhotoviteľ bude viesť povinnú dokumentáciu k stavbe. Zhotoviteľ odovzdá zhotovené dielo so 

všetkými potrebnými dokumentmi potrebnými na prevádzku podľa platnej legislatívy 

Slovenskej republiky - na prevádzku určeného zariadenia elektrického (východiskové revízne 

správy, úradnú skúšku, doplnenie a potvrdenie projektovej dokumentácie podľa skutočného 

vyhotovenia a pod.). Finančné náklady s tým spojené musia byť zahrnuté do celkovej 

zmluvnej ceny za predmet súťaže. 

Dokumentácia k realizácii diela: Vyhlasovateľ súťaže má k dispozícii kompletnú 

projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer k stavbe Elektrická infraštruktúra pre 

priebežne nabíjaný elektrobus zo siete trolejového vedenia. Rovnako má k dispozícii 

vyjadrenie k inžinierskym sieťam SEVAK, vyjadrenie k inžinierskym sieťam SSD, a.s. 

a Odborné stanovisko k posúdeniu dokumentácie určeného technického zariadenia v zmysle 

zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 103 odsek (2) 

písmeno i) a § 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ). Toto odborné 

stanovisko je Prílohou č. 1 tejto Výzvy. 

Požiadavky na zhotoviteľa: uvedené sú v bodoch III.3)   a   III.4)   tejto výzvy. 

Požadovaný termín odovzdania diela: do 30.04.2019 (termín odovzdania diela môže byť 

dodatočne predĺžený objednávateľom, ak sa vyskytnú relevantné a preukázané dôvody na 

takéto predĺženie termínu, nezapríčinené zo strany zhotoviteľa). 

 

 Doplňujúce informácie k súťaži: 

 Predmet súťaže nie je rozdelený na časti. Variantné riešenia sa neakceptujú. 

Zálohy a preddavky na realizáciu predmetu súťaže vyhlasovateľ neposkytuje. 

 Forma uzavretého zmluvného vzťahu: zmluva o dielo podľa príslušných 

ustanovení platného Obchodného zákonníka v Slovenskej republike. 
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 Každý navrhovateľ predloží  iba 1 ks návrhu zmluvy o dielo a to na celý predmet 

súťaže s uvedením zmluvnej ceny spolu za realizáciu celého predmetu súťaže. 

Cena uvedená v návrhu zmluvy o dielo je záväzná, nie je možné ju viac meniť 

a upravovať. V cene, ktorú navrhovateľ uvedie vo svojom návrhu zmluvy o dielo, 

musia byť zahrnuté všetky náklady navrhovateľa súvisiace s realizovaním 

predmetu súťaže vrátane inžinierskych činností. Na účely tejto súťaže táto cena 

slúži aj ako kritérium na vyhodnotenie úspešnosti a poradia predložených návrhov 

zmlúv do súťaže.  

 Predpokladaná hodnota realizácie predmetu súťaže: 46 000,-  EUR bez DPH. Táto 

cena však nezahŕňa náklady na inžiniersku činnosť. Uvedená suma má iba 

orientačný (informatívny) charakter. Jej prekročenie nemusí byť dôvodom na 

zrušenie súťaže. 

 Vyhlasovateľ súťaže umožní záujemcom zúčastniť sa obhliadky priestorov, ktoré 

sú predmetom súťaže a to v termíne a za podmienok uvedených v bode VIII.  tejto 

výzvy. Vyhlasovateľ sprístupní projektovú dokumentáciu k stavbe vrátane výkazu 

výmer a to za podmienok uvedených v bode VIII. tejto výzvy. 

 Predmet súťaže bude financovaný z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Platba za 

riadne zrealizované a dokončené dielo bude realizovaná bezhotovostným 

platobným stykom. Splatnosť faktúry v listinnej forme za celú realizáciu diela 

podľa zmluvy o dielo je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 

 Za nakladanie s odpadmi, ktoré (ak) budú vyprodukované v súvislosti 

s realizovaním diela, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ, čo bude uvedené aj v 

návrhu zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne nakladať s odpadmi 

v zmysle príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike 

upravujúcich nakladanie s odpadmi.  

 

III.   Obsah návrhu 

Aby predložený návrh navrhovateľa mohol byť vyhodnotený podľa stanoveného 

hodnotiaceho kritéria v bode V. tejto výzvy, navrhovateľ je povinný vyhlasovateľovi 

súťaže predložiť nasledovné doklady: 

1)Predložiť svoj návrh ceny spolu v EUR za celý predmet súťaže. Tento návrh ceny 

predloží na osobitnom formulári A4, ktorý bude obsahovať nasledovné náležitosti: 

 

-identifikačné údaje navrhovateľa (obchodný názov, adresa, IČO, meno a priezvisko 

kontaktnej osoby a jej telefónne číslo a e-mail);  

-názov súťaže: „Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov“ 



„Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov“ 

 

 4 

-navrhnutú cenu spolu v EUR za celý predmet súťaže = (totožná zo zmluvnou cenou), pričom 

táto cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou diela a s riadnym odovzdaním 

diela vyhlasovateľovi súťaže vrátane inžinierskych činností; 

-cenu navrhovateľ uvádza zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Navrhovateľ vo svojom 

návrhu uvedie, či je alebo nie je platiteľom DPH. Platiteľ DPH uvedie cenu v zložení EUR 

bez DPH, sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, EUR s DPH; 

-dátum a podpis oprávnenej osoby navrhovateľa a pečiatka organizácie; 

 

2)Predložiť 1 ks návrh zmluvy o dielo v písomnej (listinnej) forme na predmet súťaže podľa 

platnej legislatívy SR (zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. platného 

Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov) potvrdená štatutárom navrhovateľa – oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. 

zhotoviteľa. Navrhnutá cena za realizáciu celého diela spolu v  EUR tak, ako je uvedená vo 

formulári podľa bodu III.1) vyššie  musí byť do návrhu zmluvy zapracovaná.  

Prílohou č. 1  zmluvy o dielo bude: vyplnený výkaz výmer podľa predtlače. Do spodnej časti  

výkazu výmer navrhovateľ ešte dopíše náklady na inžiniersku činnosť a ak je relevantné aj iné 

náklady súvisiace s realizovaním a odovzdaním diela.  

 

3)Fotokópia dokladu (výpis z obchodného alebo živnostenského registra) z ktorého vyplýva, 

že subjekt má v predmete činnosti zapísané aj činnosti, ktoré ho oprávňujú realizovať predmet 

súťaže.  

 

4)Navrhovateľ, ktorý vo svojom mene predkladá do súťaže návrh zmluvy, musí spĺňať 

požiadavku na vykonávanie určených činností: montáž a rekonštrukcie určených technických 

zariadeniach elektrických na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: E2, E4a, E11, podľa 

vyhlášky č. 205/2010 MDP a T SR a  revízie určených technických zariadeniach elektrických 

na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: E2, E4a, E11, podľa vyhlášky č. 205/2010 MDP a T 

SR. Na tieto revízie môže využiť aj subdodávateľa. Navrhovateľ predloží vo svojom návrhu 

fotokópie dokladov, z ktorých jednoznačne vyplýva jeho oprávnenosť na vykonávanie vyššie 

uvedených činností. 

 

5)Navrhovateľ na osobitnom formulári (potvrdený štatutárom navrhovateľa resp. oprávnenou 

osobou navrhovateľa) uvedie informáciu: podiel zákazky (v %), ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľovi, navrhovaného subdodávateľa a definuje predmet subdodávky. V prípade, ak 

nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, uvedie túto informáciu vo formulári. 

Ak budú predmetom subdodávky revízie určených technických zariadeniach elektrických na 

dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: E2, E4a, E11, podľa vyhlášky č. 205/2010 MDP a T 

SR, navrhovateľ predloží vo svojom návrhu fotokópie dokladov, ktoré oprávňujú  

subdodávateľa vykonávať tieto revízie. Predmetom subdodávky nesmie byť vykonávanie 

určených činností: montáž a rekonštrukcie určených technických zariadeniach elektrických na 

dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: E2, E4a, E11, podľa vyhlášky č. 205/2010 MDP a T 

SR. Navrhovateľ uvedie aj v návrhu zmluvy o dielo, že využije tohto subdodávateľa pri 

plnení zmluvy. 
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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 ako aj jej 

úradný preklad do slovenského jazyka. Výnimka platí pre návrh zmluvy a pre dokumenty v 

ponuke písané v českom jazyku. Tieto sú plne akceptované.     

     

V.   Kritériá hodnotenia ponúk 

 Kritériom výberu je najnižšia ponúknutá cena v EUR spolu za realizáciu 

celého predmetu súťaže. Ceny z doručených návrhov budú zostavené v poradí od 

najnižšej po najvyššiu ponúknutú (navrhnutú) cenu. Úspešný bude ten 

navrhovateľ, ktorý navrhol najnižšiu cenu v EUR spolu za realizáciu celého 

predmetu súťaže. Cena v návrhu zmluvy o dielo je záväzná. Cenu navrhovateľ 

uvedie zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

Elektronická aukcia sa nebude uplatňovať. Otváranie ponúk je neverejné. 

 

VI.  Spôsob a miesto podávania návrhov 

 

 Miesto doručenia návrhov 

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

 Formálne náležitosti podávania návrhov 

Navrhovateľ predloží svoj návrh s požadovanými dokladmi iba písomne (v listinnej 

forme) 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: „Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie 

elektrobusov“  

 

  Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom: 
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 poštou 

 kuriérom  

 doručenie ponuky osobne 

Osobné podanie návrhu na podateľňu vyhlasovateľa je možné v pracovných dňoch      

pondelok až piatok od 08,00 do 14,00 hod. 

 

VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 28.09.2018  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.  

 

VIII.   Termín obhliadky a prístup k dokumentácii 

Vyhlasovateľ poskytne záujemcom možnosť zúčastniť sa osobne obhliadky priestorov, aby sa 

mohli oboznámiť so skutočnosťami, ktoré potrebujú k vypracovaniu svojho návrhu cien 

a návrhu zmluvy. Záujemcovia môžu nahlásiť svoj záujem zúčastniť sa obhliadky (potvrdiť 

účasť na obhliadke) na e-mailovú adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy a to v termíne: do 

24.09.2018 vrátane tohto dňa. Jednotný termín obhliadky bude dňa  26.09.2018 o 10:00 hod. 

Úvodné stretnutie prihlásených účastníkov na obhliadku bude v sídle obstarávateľa, 

kancelária č. 109 (Ing. Ďurkovský). 

Vyhlasovateľ sprístupní záujemcom na základe ich žiadosti projektovú dokumentáciu vrátane 

výkazu výmer k stavbe Elektrická infraštruktúra pre priebežne nabíjaný elektrobus zo siete 

trolejového vedenia. Rovnako sprístupní aj vyjadrenie k inžinierskym sieťam SEVAK, 

vyjadrenie k inžinierskym sieťam SSD, a.s. Záujemcovia môžu požiadať o predmetnú 

projektovú dokumentáciu e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy a to 

v termíne: do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu VII. Následne im 

bude bezodkladne obratom táto dokumentácia doručená e-mailom.  

 

IX.   Lehota na vysvetľovanie  

Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa na e-mailovú adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy  

o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do súťaže (a to formou elektronickej 

pošty) v termíne do 24.09.2018.  Následne bude navrhovateľovi doručená odpoveď 

elektronickou poštou a to najneskôr do 26.09.2018.  
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X.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 05.10.2018 a oznámi 

navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, ktorý obsahuje najnižšiu cenu za predmet súťaže, 

že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na uzatvorenie  zmluvy. Navrhovateľom, ktorí boli 

neúspešní, písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 

 

XI.  Lehota na uzavretie zmluvy 

Dátum: v priebehu mesiaca október 2018                                 

      

XII. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

 zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo túto súťaž zrušiť a to aj bez 

uvedenia dôvodu; 

 odmietnuť všetky predložené návrhy; 

 zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným 

podmienkam; 

 zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých 

bola vyhlásená  a nebolo možné ich predvídať; 

 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 (ak je určená), 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 alebo vyhlasovateľ 

môže vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž . 

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

 

XIII.  Údaje do zmluvy 

 

Objednávateľ:           Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo :            Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

Zastúpený :            Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 

IČO :             36 007 099 
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DIČ :                         2020447583 

IČ DPH :                   SK2020447583  

Bankové spojenie :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :             5035044524/0900 

IBAN:              SK1909000000005035044524 

SWIFT:   GIBASKBX 

Obchodný register :   Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L  

      ( ďalej ,, objednávateľ “ ) 

 

 

Vyhlasovateľ požaduje, aby navrhovateľ zapracoval do návrhu zmluvy o dielo aj 

nasledovné ustanovenia: 

-Do článku zmluvy, (napríklad ktorý pojednáva o záverečných ustanoveniach), navrhovateľ 

zapracuje aj 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 nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami   

         obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na  

         internetovej stránke objednávateľa 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 budú súhlasiť so zverejnením zmluvy podľa § 5 a) a 5 b) zákona č.  

 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 ks obdrží zhotoviteľ a 2  

 ks obdrží objednávateľ. 

 

- Zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode, formou písomného dodatku s podpisom  

         štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

-Do článku zmluvy, ktorý pojednáva o platobných podmienkach, navrhovateľ zapracuje aj  

nasledovné ustanovenia: 
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- Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.   

 

-Do článku zmluvy, ktorý pojednáva o kúpnej cene, navrhovateľ zapracuje aj nasledovné 

ustanovenia: 

 

- Cena v EUR za realizáciu celého predmetu zmluvy o dielo podľa Prílohy č.1 (ktorou 

 je výkazy výmer); 

- Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, uvedie to v kúpnej zmluve; 

-          Ak zhotoviteľ je platiteľom DPH, uvedie rozpis ceny spolu bez DPH, s DPH                                       

 a sadzbu/výšku DPH; 

-Do článku zmluvy, ktorý pojednáva o realizácii diela, navrhovateľ zapracuje aj nasledovné 

ustanovenia: 

 

- Za nakladanie s odpadmi, ktoré (ak) budú vyprodukované v súvislosti s realizovaním 

 diela, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.  Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

 nakladať s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej 

 republike upravujúcich nakladanie s  odpadmi. 

- Ak je relevantné: Identifikačné údaje subdodávateľa, predmet subdodávky. 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 18.09.2018 


