„Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ“

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 organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Webová adresa:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
36 007 099
2020447583
SK2020447583
Ing. Peter Ďurkovský
+421 41 5660 168
+421 41 5643 743
peter.durkovsky@dpmz.sk
http://www.dpmz.sk

(ďalej len „ vyhlasovateľ “)
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na predkladanie návrhov na
uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služby:
„ Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ “

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je poskytovanie služby – zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace
služby pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako „DPMŽ“).
Poskytovanie služby zahŕňa:
1)ochranu hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v správe vyhlasovateľa pred
trestnými činmi krádeže, pred neoprávneným používaním cudzej veci, pred neoprávneným
vstupom osôb do budov a areálov vyhlasovateľa, pred neoprávneným vjazdom cudzích
motorových vozidiel, pred trestnými činmi všeobecne nebezpečnými a týmto spoločensky
nebezpečným konaniam ekvivalentnými priestupkami, proti ohňu a inými živelnými
udalosťami;
2)poskytovanie ozbrojenej bezpečnostnej sprevádzajúcej ochrany pri výbere finančnej
hotovosti z automatov na predaj cestovných lístkov, z predajných miest vyhlasovateľa,
prípadný sprievod z banky a podľa požiadaviek vyhlasovateľa (podľa zákona č. 473/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov o súkromných bezpečnostných službách) v meste Žilina
a jeho okrese;
3)vybudovanie kamerového systému, prevádzkovanie kamerového systému a online
sprístupnenie kamerových záznamov oprávneným osobám vyhlasovateľa;
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4)zabezpečovanie činnosti požiarnej ochrany v budovách a areáloch vyhlasovateľa
(v mimopracovnom čase vyhlasovateľa);
5)záväzok navrhovateľa, že v prípade poškodenia, krádeže alebo iného trestného činu na
zabezpečených pokladniach v hlavnej budove alebo predajných miestach navrhovateľ
zabezpečí miesto ozbrojenou ochranou až do zvyčajného zabezpečenia konkrétneho miesta
činu;
6)zabezpečenie činnosti informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne zamestnancami
navrhovateľa;
7)plnenie ďalších interných príkazov vyhlasovateľa, ktoré sa dotýkajú činnosti strážnej
bezpečnostnej služby;
8)záväzok navrhovateľa, že strážna a bezpečnostná služba bude vykonávaná zamestnancami
navrhovateľa, ktorí budú počas jej výkonu ustrojení v rovnošate navrhovateľa a vybavení
budú bezpečnostnými prostriedkami (obušok, kaser, putá... v zmysle príslušnej platnej
legislatívy Slovenskej republiky);
9)záväzok navrhovateľa, že strážnu službu budú vykonávať zamestnanci navrhovateľa, ktorí
úspešne absolvovali odbornú prípravu za účelom získania odbornej spôsobilosti v zmysle
príslušnej platnej legislatívy Slovenskej republiky;
10)poskytovanie služby zahŕňa tiež záväzok navrhovateľa, že v prípade uzavretia zmluvného
vzťahu s vyhlasovateľom vypracuje Smernicu a podmienky pre výkon strážnej služby;
v smernici bude zapracovaná povinnosť písomne hlásiť každú zmenu osôb v strážnej alebo
bezpečnostnej službe odbornému zamestnancovi referátu krízového riadenia a ochrany
objektov vyhlasovateľa súťaže; túto smernicu vypracuje a predloží iba úspešný navrhovateľ
a to najneskôr v čase uzavretia zmluvy; táto smernica bude prílohou zmluvy na poskytnutie
služby;
11)poskytovanie služby zahŕňa právo vyhlasovateľa súťaže vykonať kontrolu činnosti
a vybavenia strážnej služby; túto kontrolu budú vykonávať oprávnené osoby vyhlasovateľa
a výsledok kontroly bude zapísaný do Knihy kontrol; strážnik je povinný túto osobu pri
kontrole sprevádzať;
12)miestnosť pre výkon služby zabezpečí vyhlasovateľ súťaže, pričom táto miestnosť bude
vybavená elektrickým osvetlením, stolom, stoličkami, skrinkami, vešiakmi, WC, umývadlom
s teplou vodou;
13)poskytovanie služby zahŕňa záväzok navrhovateľa, ktorým je uzavretie zmluvy - poistenia
zodpovednosti za škodu tretích osôb v súvislosti s poskytovaním predmetných služieb do
výšky minimálne 1 200 000,00 EUR a to najneskôr v čase uzavretia zmluvy na predmet tejto
súťaže (táto poistná zmluva - jej úradne overená fotokópia bude prílohou zmluvy na
poskytnutie služby); predkladá ju iba úspešný navrhovateľ;
14)záväzok vyhlasovateľa súťaže, že zabezpečí preškolenie zamestnancov strážnej
a bezpečnostnej služby z vnútorných smerníc a požiarnych smerníc vyhlasovateľa, vrátane
školení so zameraním na ochranu majetku;
15)záväzok navrhovateľa, že zabezpečí evidenčné knihy v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov;
16)záväzok navrhovateľa, že bude vykonávať nepravidelnú – neohlásenú kontrolu svojich
zamestnancov za účelom previerky riadneho výkonu služby;
17)právo vyhlasovateľa súťaže určiť osoby, ktoré nebudú podliehať kontrole;
18)Vyhlasovateľ požaduje od navrhovateľa poskytovanie služby v nepretržitom režime.
V nadväznosti na uvedené vyhlasovateľ predpokladá nasledovné personálne zabezpečenie
výkonu služby (model):
Strážnu a bezpečnostnú službu vykonávajú zamestnanci navrhovateľa, z toho je jeden vedúci
zamestnanec a to nepretržite 24 hodín denne.
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1. Výkon služby v areáli vyhlasovateľa – miesto výkonu služby: Košická ul. 2, 010 56 Žilina
a to nepretržite 24 hodín počas celého roka (1 osoba) – počet zamestnancov na zabezpečenie
celej služby určí navrhovateľ. (Príklad: jeden zamestnanec 12 hodín v dennej službe a jeden
zamestnanec 12 hodín v nočnej službe).
zároveň
2. Výkon služby v areáli vyhlasovateľa (sídlo vyhlasovateľa) – miesto výkonu služby:
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
a/nepretržite 24 hodín počas celého roka (1 osoba) – počet zamestnancov na
zabezpečenie celej služby určí navrhovateľ; (Príklad: jeden zamestnanec 12 hodín
v dennej službe a jeden zamestnanec 12 hodín v nočnej službe);
a zároveň
b/každý pracovný deň v čase od 06:00 do 14:00 hod. – jeden ozbrojený zamestnanec,
ktorý zároveň zaisťuje poskytovanie ozbrojenej bezpečnostnej služby podľa bodu II. 2
Výzvy; (1 zamestnanec 8 hodín v dennej službe).
3.

Celkový počet hodín môže vyhlasovateľ zmeniť podľa prevádzkových potrieb.

19)Začiatok poskytovania služby na základe uzatvorenej zmluvy s úspešným navrhovateľom:
od 01.02.2018 (od 00,00 hod. stredoeurópskeho času).
20)Zmluva na poskytovanie služby bude uzavretá s úspešným navrhovateľom na: dobu
určitú (36 mesiacov).
21)V nadväznosti na informácie o predmete súťaže, ktoré sú uvedené vyššie, obstarávateľská
organizácia si vyhradzuje právo meniť čas a rozsah poskytovanej služby z organizačných
alebo prevádzkových dôvodov na strane obstarávateľa, čo však v prípade uzatvorenej zmluvy
môže byť riešené výlučne prostredníctvom dodatku k zmluve, ktorý musí byť potvrdený
obidvomi zmluvnými stranami.

--Predmet súťaže nie je rozdelený na časti. Navrhovateľ predloží svoj návrh na celý predmet
súťaže tak, ako je opísaný vyššie.
Informácia o predpokladanej hodnote predmetu súťaže:
4,10 EUR bez DPH / 1 osobohodina
Predpokladaná hodnota je určená na základe aktuálneho zmluvného plnenia.
Predmet obstarávania bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľskej
organizácie (vyhlasovateľa súťaže).
Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy s úspešným navrhovateľom.
Na predmet súťaže bude s úspešným navrhovateľom uzatvorená Zmluva na poskytnutie
služby (podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 473/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov).
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III. Obsah návrhu
Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi súťaže v lehote na predkladanie návrhov nasledovné
doklady, ktoré tvoria súčasť celého návrhu:
1)Formulár s názvom: Identifikačné údaje navrhovateľa (tzv. krycí list návrhu), kde budú
uvedené údaje o navrhovateľovi: 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 oprávnenou osobou navrhovateľa, odtlačok
pečiatky.
2)Aktuálny výpis z obchodného, resp. živnostenského registra (originál alebo jeho
úradne overená kópia) alebo navrhovateľ môže na účely tohto preukázania predložiť na
osobitnom formulári informáciu o tom, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Vyhlasovateľ súťaže si tieto informácie o zapísaní
následne overí vo verejne prístupnom Zozname hospodárskych subjektov. V predmete
podnikania musia byť zapísané činnosti, ktoré priamo súvisia s predmetom súťaže (t.j.
poskytovanie strážnej služby, detektívnej služby, ochrany objektov a podobne...).
3)Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi súťaže Zoznam poskytovaných služieb rovnakého
charakteru, ako je predmet súťaže, v originálnom vyhotovení a potvrdený oprávnenou
osobou navrhovateľa. Tento zoznam musí obsahovať minimálne 2 realizované služby na
základe uzatvorenej zmluvy (akceptované sú len zmluvy uzatvorené v rokoch 2014, 2015,
2016), pričom hodnota zmluvného plnenia (za konkrétnu zmluvu) v EUR bez DPH
prepočítaná na obdobie 12 kalendárnych mesiacov, nesmie byť nižšia ako 80 000,00 EUR bez
DPH/12 mesiacov/1 zmluva . Zoznam poskytovaných služieb bude obsahovať tabuľku,
v ktorej budú uvedené:
a) identifikačné údaje hospodárskeho subjektu, u ktorého navrhovateľ službu realizuje, resp.
realizoval;
b)identifikácia poskytovanej služby (napr. strážna a bezpečnostná služba priemyselných
objektov);
c)dátum uzavretia zmluvy medzi navrhovateľom a hospodárskym subjektom (odberateľom
služby) – t.j. iba zmluvy uzavreté od 01.01.2014 do 31.12.2016;
d)meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt na osobu hospodárskeho subjektu
(odberateľa služby), u ktorej je možné si informácie overiť;
e)hodnota zmluvného plnenia (za konkrétnu zmluvu) v EUR bez DPH prepočítaná na obdobie
12 kalendárnych mesiacov, pričom takto vypočítaná hodnota za toto obdobie nesmie byť
nižšia ako 80 000,00 EUR bez DPH/12 mesiacov/1 zmluva
4)Navrhovateľ predloží originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu platného dokladu
oprávňujúceho prevádzkovať strážnu službu (rozsah činnosti: strážna služba podľa § 3
písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
5)Navrhovateľ predloží formulár s údajmi o zamestnancoch, ktorí sú v riadnom
pracovnom pomere u navrhovateľa, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti na výkon
služby, ktorá je predmetom súťaže v zmysle platnej legislatívy a ktorých navrhovateľ plánuje
v prípade uzavretia zmluvy využiť na plnenie zmluvy uzavretej s vyhlasovateľom.
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Vo formulári uvedie navrhovateľ: mená a priezviská týchto osôb (zamestnancov), dátum
vzniku pracovného pomeru u navrhovateľa, druh pracovného pomeru a priloží za každého
zamestnanca fotokópiu preukazu odbornej spôsobilosti (bez úradného overenia) a fotokópiu
dokladu o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca (bez úradného overenia). K vyššie uvedenému
zoznamu zamestnancov navrhovateľ priloží formulár s názvom „Čestné vyhlásenie“
vyhotovené ako originál potvrdené oprávnenou osobou navrhovateľa + odtlačok pečiatky.
V tomto čestnom vyhlásení navrhovateľ uvedie, že v prípade, ak bude v predmetnej
Obchodnej verejnej súťaži vyhodnotený ako úspešný navrhovateľ, zabezpečí minimálne 1
vedúceho zamestnanca (resp. vedúcich zamestnancov) s preukazom odbornej spôsobilosti
typu „P“, ktorý sa dostaví v prípade vzniku mimoriadnej alebo naliehavej situácie do 30 minút
od vyrozumenia vyhlasovateľa do objektu vyhlasovateľa a ktorý bude zároveň za
navrhovateľa oprávnený riešiť vzniknutý problém, resp. situáciu, bude súčinný a
vyhlasovateľovi k dispozícii. Obsah tohto čestného vyhlásenia bude následne doplnený do
zmluvy a to najneskôr v čase jej uzavretia s úspešným navrhovateľom.
6)Navrhovateľ predloží originál alebo jeho úradne overenú kópiu dokladu:
a)potvrdenie zdravotnej poisťovne (poisťovní) nie staršie ako 3 mesiace od dátumu
zverejnenia Výzvy na súťaž – že nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení;
b)potvrdenie sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace od dátumu zverejnenia Výzvy na
súťaž – že nemá nedoplatky poistného na sociálnom poistení a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu;
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace od dátumu
zverejnenia Výzvy na súťaž – že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
Potvrdenia a) až c) je možné nahradiť informáciou o zapísaní navrhovateľa v Zozname
hospodárskych subjektov (ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Vyhlasovateľ
následne túto informáciu overí náhľadom do predmetného zoznamu. Skutočnosti podľa bodu
6 a) až c) musia byť v ZHS zapísané podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7)Navrhovateľ predloží svoj Návrh ceny vo forme vyplneného formulára. Formulár
predkladá ako originál potvrdený podpisom oprávnenej osoby navrhovateľa. Formulár musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
-identifikačné údaje navrhovateľa;
-navrhovaná cena za 1 osobohodinu v EUR (platca DPH túto cenu uvedie v zložení: cena v
EUR bez DPH, sadzba DPH v %, výška DPH v EUR, cena v EUR s DPH; neplatca DPH
uvedie túto cenu v EUR ako cena celkom a skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie
písomne v tomto formulári).
-celková zmluvná cena v EUR za obdobie 36 mesiacov poskytovanej služby (platca DPH túto
cenu uvedie v zložení: cena v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, výška DPH v EUR, cena
v EUR s DPH; neplatca DPH uvedie túto cenu v EUR ako cena celkom a skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie písomne v tomto formulári).
-miesto a dátum vypracovania návrhu ceny;
8)Návrh zmluvy na poskytnutie služby podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. a zákona
č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ceny zapracované v znení návrhu zmluvy
nesmú byť v rozpore s cenami uvedenými vo formulári „Návrh ceny“ (vyhotovený podľa
vyššie uvedeného bodu 7). Vyhlasovateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť,
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upraviť znenie zmluvy (po odsúhlasení s druhou zmluvnou stranou) avšak iba v tých bodoch a
tým spôsobom, aby nedošlo k podstatnej zmene zmluvy a k zmene navrhnutej ceny.
Zmluva, ktorá bude uzatvorená s úspešným navrhovateľom, bude obsahovať nasledovné
prílohy:
-smernicu podľa bodu II. 10) Výzvy;
-úradne overenú fotokópiu podľa bodu II. 13) Výzvy;
9)Navrhovateľ predloží platný doklad - certifikát, ktorý bude vydaný na obchodné meno
navrhovateľa a ktorý potvrdzuje zhodu s požiadavkami pre integrovaný manažérsky systém
podľa noriem ISO, OHSAS,..., vydaný pre rozsah činností, ktoré sú predmetom tejto súťaže.
Navrhovateľ môže predložiť aj ekvivalentný doklad. Doklad podľa bodu 9) predkladá ako
originál alebo ako úradne overenú kópiu originálu.

Vyhlasovateľ požaduje do návrhu zmluvy predkladanej
navrhovateľom zapracovať nasledovné požiadavky vyhotovenia
zmluvy a obchodné podmienky:
-hlavička titulného listu zmluvy bez firemných znakov, bez použitia firemného loga,
symbolov a textov;
-obchodné meno zvýrazniť tučným písmom;
-ako prvé uviesť v zmluve údaje dodávateľa (poskytovateľa) služby;
-nasledujú údaje objednávateľa do zmluvy:
Objednávateľ:
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.
SK1909000000005035044524
GIBASKBX
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L

-Do návrhu zmluvy navrhovateľ vhodným spôsobom zapracuje ustanovenia č. 1) až 21), ktoré
sú uvedené v bode II. Výzvy (Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku – predmet súťaže)
vrátane dĺžky obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára;
-Do článku zmluvy, (napríklad ktorý pojednáva o záverečných ustanoveniach), navrhovateľ
zapracuje 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.
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-

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 troch rovnopisoch, z ktorých 2 ks obdrží objednávateľ a 1
ks obdrží poskytovateľ.

-

Zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode, formou písomného dodatku s podpisom
štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán.

-

Zmena dohodnutých cien smerom nahor je možná len z dôvodu zmeny všeobecne
záväzného právneho predpisu a vyvolanými zmenami legislatívy. Zmluvnú cenu je
v týchto prípadoch možné meniť výlučne písomnou dohodou zmluvných strán formou
dodatku k zmluve, ktorý bude potvrdený štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných
strán. V prílohe dodatku k zmluve budú uvedené dôvody, resp. okolnosti zmeny ceny
a spôsob (vyčíslenie) jej úpravy.

-

Zmluvné strany sa dohodli na dĺžke výpovednej lehoty v trvaní 3 mesiace. Táto lehota
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane.

-

Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť čas a rozsah poskytovanej služby
z organizačných alebo prevádzkových dôvodov na strane obstarávateľa. Tieto zmeny
môžu byť riešené výlučne prostredníctvom uzatvoreného dodatku k zmluve, ktorý musí
byť potvrdený štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvnými stranami.

-

Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a trvania zmluvy bude
platiť povinné odvody za svojich zamestnancov, na ktorých poskytol identifikačné
údaje, resp. ktorí sú určení na výkon služby u objednávateľa, ktorá je predmetom tejto
zmluvy. Skutočnosť, že poskytovateľ služby nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotnom a sociálnom poistení a príspevkov na starobnom dôchodkovom sporení
v Slovenskej republike, bude preukazovať vždy na písomné vyzvanie objednávateľa,
a to predložením potvrdenia príslušného úradu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
predloženia objednávateľovi. V prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávateľ
oprávnený okamžite odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom služby.

-Do článku zmluvy, ktorý pojednáva o platobných podmienkach, navrhovateľ zapracuje
nasledovné ustanovenia:
-

Poskytovanie služby sa bude fakturovať mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry bude objednávateľom
odsúhlasený súhrn odpracovaných hodín.

-Do článku zmluvy, ktorý pojednáva o sankciách a zmluvných pokutách, navrhovateľ
zapracuje nasledovné ustanovenia:
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-

V prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto zmluve si môžu zmluvné strany
uplatniť nasledovné sankcie:
a)za omeškanie poskytovateľa s poskytovaním služieb zmluvnú pokutu vo výške 0,03
% z hodnoty poskytovanej služby za každý deň omeškania;
b)za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za poskytnuté služby zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatenej hodnoty za každý deň omeškania.

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
úradný slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre návrh zmluvy a pre dokumenty
písané v českom jazyku. Tieto sú plne akceptované.

V. Kritériá hodnotenia ponúk
Kritériom vyhodnotenia predložených návrhov bude najnižšia cena v EUR za 1
osobohodinu.
Do hodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria budú zaradené iba tie návrhy
predložené do súťaže, ktoré sú kompletné, t.j. obsahujú všetky doklady uvedené v bode
III. Obsah návrhu.
Cena za predmet súťaže musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou služby. Navrhnutá cena je na
účely tejto súťaže pre obidve strany (vyhlasovateľa aj navrhovateľa) záväzná a v prípade
uzavretia zmluvného vzťahu sa nepredpokladá jej zmena v priebehu plnenia zmluvy. Zmena
dohodnutej ceny smerom nahor bude v prípade uzavretej zmluvy možná len z dôvodu zmeny
všeobecne záväzného právneho predpisu a vyvolanými zmenami legislatívy. Táto zmena ceny
musí byť písomne dohodnutá obidvoma zmluvnými stranami dodatkom k zmluve.
Platca DPH uvádza túto cenu v EUR bez DPH.
Neplatca DPH uvádza túto cenu v EUR ako cena celkom.
Použitie elektronickej aukcie: nie

VI. Miesto a spôsob podávania návrhov
Miesto doručenia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária
č. 109 (pri neprítomnosti podateľna, I. posch.)

Formálne náležitosti podávania návrhov
Navrhovateľ predloží svoj návrh s požadovanými dokladmi písomne v samostatnom
uzavretom obale, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

8

„Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ“
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:
„Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ“

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom:
poštou
kuriérskou službou
doručenie ponuky osobne
Poznámka: Pri využití Slovenskej pošty, resp. kuriérskej služby musí navrhovateľ zohľadniť
lehotu od podania zásielky po jej doručenie a odovzdanie k rukám osoby splnomocnenej na
preberanie poštových zásielok vyhlasovateľa tak, aby bol návrh doručený včas, t.j. v lehote na
predkladanie návrhov. Pracovná doba podateľne navrhovateľa: pondelok až piatok (okrem
štátnych sviatkov) v čase od 08:00 do 14,00 hod.

VII. Lehota na predkladanie návrhov
Termín: do 22.01.2018 v čase do 14,00 hod.
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 formou elektronickej pošty). Bližšie informácie ohľadom špecifikácie
predmetu súťaže, ako aj ostatné informácie týkajúce sa procesu obstarávania predmetu tejto
súťaže poskytne Ing. Peter Ďurkovský (peter.durkovsky@dpmz.sk) a to písomnou formou (emailom) na základe písomne doručenej otázky od záujemcu predložiť návrh do súťaže.
Otázky môžu záujemcovia zasielať e-mailom do 17.01.2018 (vrátane tohto dňa). Následne
bude všetkým známym záujemcom doručená odpoveď elektronickou poštou do 2 pracovných
dní a zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa.

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie úspešný návrh z predložených návrhov a do 25.01.2018 oznámi
navrhovateľovi s úspešným návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na
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uzatvorenie zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, písomne do
25.01.2018 oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol.

X. Lehota na uzavretie zmluvy
Dátum: do 31.01.2018

XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
momentom predloženia návrhu vyhlasovateľovi v lehote na predkladanie návrhov
navrhovateľ akceptuje všetky podmienky uvedené vo Výzve;
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo túto súťaž zrušiť;
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;
neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou,
ktorú vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú;
v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu,
stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ môže vyhlásiť
novú obchodnú verejnú súťaž;
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa: 09.01.2018
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