„Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400“

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:
Sídlo:
Obchodný register :
IČO:
IČ DPH:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
36 007 099
SK 2020444583

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 na predmet súťaže:

„Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400“
II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže
Predmetom súťaže je odpredaj 1 ks vozidla zn. LIAZ 101.860 VNP-400, ktoré je vo
vlastníctve Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. a ktoré sa v minulosti využívalo ako
špeciálne úžitkové vozidlo na opravy a údržbu trakčného trolejového vedenia. Z dôvodu
modernizácie vozidlového parku a technologickej základne bolo predmetné vozidlo vyradené
z používania a určené na odpredaj ako prebytočný majetok dopravného podniku.
Špecifikácia predmetu súťaže:
1)Kategória vozidla: 4. úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na
podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N3) – špeciálny automobil
2)Podkategória vozidla: 4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg
3)Značka a typ vozidla: LIAZ 101.860 VNP-400
4)Výrobca: LIAZ, s.p. Jablonec nad Nisou, Česká republika
5)Rok výroby: 1992
6)Zdvihový objem valcov motora: 11 940 cm3
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7)Maximálny výkon motora/otáčky: 212 kW pri 2 000 ot. min.-1
8)Predpísané palivo: nafta
9)Užitočná hmotnosť: 2 000 kg
10)Celková hmotnosť: 13 750 kg
11)Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 17.03.1993
12)Evidenčné číslo: ZA-791AH
13)Držiteľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14)Farba vozidla: zeleno-žltá
15)Technický preukaz č.: AK12691
16)Platnosť TK: neplatná
17)Platnosť EK: neplatná
18)V súčasnosti je vozidlo dočasne odhlásené z evidencie vozidiel: áno
19)Výrobné číslo vozidla: N2 FA 0018
20)Identifikačné číslo motora (typ): M1.2A-MŠ 638P
21)Počet najazdených km (podľa tachometra a skutočnosť): 120 978
22)Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene: Vozidlo
bolo počas prevádzky pravidelne udržiavané. Boli na ňom menené prevádzkou opotrebované
diely a podľa potreby a požiadaviek vykonávané bežné opravy. V minulosti bol opravovaný
prasknutý rám (pozdĺžny nosník) vozidla.
23)Výbava vozidla: nezávislé kúrenie, elektricky vyhrievané spätné zrkadlá, posilňovač
riadenia, manuálna 6 stupňová prevodovka, pohon prednej aj zadnej nápravy s možnosťou
uzávierky prednej a zadnej nápravy, predĺžená kabína, vysokozdvižná montážna plošina
s dvojitou izoláciou s možnosťou otáčania o 360 stupňov, nosnosť plošiny je 400 kg.
24)Technický stav skupín vozidla:
Vozidlo slúžilo ako servisná plošina pre železničné troleje a neskôr pre trolejbusy v mestskom
dopravnom podniku. Vozidlo sa nachádza v nepojazdnom stave. Má poškodený a nefunkčný
prevodový mechanizmus a vo vozidle chýbajú batérie. Celkový stav vozidla je značne
opotrebovaný. Vozidlo má expirovanú technickú kontrolu a je dočasne odhlásené z evidencie
vozidiel SR.
Motor
Motor vozidla je kompletný, nebol mechanicky poškodený, je silne znečistený nánosom
zmesi oleja a prachu. Z motora tiež pomerne masívne uniká olej z viacerých miest. Motor má
primeraný výkon, vykazuje však zvýšenú dymivosť a hlučnosť.
Prevodovka
Prevodovka vozidla je nadmerne opotrebovaná, poškodená a nefunkčná a nie je možné
zaradiť prevodové stupne. Z prevodovky uniká olej. Pri voľnobežných otáčkach sa
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z prevodovky ozýva silný (mechanický) hluk. Príslušenstvo prevodovky je silne opotrebované
a nefunkčné, držiaky sú skorodované.
Predná náprava + riadenie
Predná náprava je opotrebovaná. Riadenie vykazuje zvýšenú vôľu.
Zadná náprava
Zadná náprava vykazuje zvýšenú vôľu v uložení.
Rám s príslušenstvom
Rám vozidla bol v minulosti prasknutý a opravovaný zváraním. Celkovo je opotrebovaný
a oslabený koróziou.
Kabína + výbava
Kabína vozidla je značne opotrebovaná, na mnohých miestach poškodená a znečistená.
Nezávislé kúrenie je nefunkčné. Sedadlo vodiča je uvoľnené. Čalúnenie sedadla na ľavej
strane je potrhané. Umakartové obloženie dverí a strechy je na viacerých miestach prasknuté.
Predný prístrojový panel je uvoľnený.
Nadstavba
Nadstavba vozidla je opotrebovaná, funkčná, avšak bez platnej revízie. Drevené zábradlie
a podlaha montážneho koša sú opotrebované a miestami prehnité. Z hydraulického systému
uniká olej.
Pneumatiky
Na kolesách vozidla sa nachádzajú pneumatiky Michelin o rozmere 295/80R 22,5 značne
mechanicky opotrebované.
Doplňujúce informácie k súťaži:
 Vyhlasovateľ súťaže umožní záujemcom o kúpu predmetného vozidla
(navrhovateľom) zúčastniť sa obhliadky vozidla v termíne a za podmienok
uvedených v bode VIII. tejto výzvy.
 Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenú zmluvu
spolu s faktúrou na úhradu sumy za predmet zmluvy. Kupujúci bude povinný
fakturovanú sumu uhradiť bezhotovostným platobným stykom na účet
predávajúceho. Po pripísaní uhradenej sumy na účet predávajúceho bude kupujúci
povinný do 30 dní zabezpečiť na vlastné náklady odvoz vozidla z priestorov
vyhlasovateľa. Presný termín prevzatia dohodne kupujúci s kontaktnou osobou
predávajúceho písomne (elektronickou poštou). Odovzdávajúci-preberajúci
protokol na vozidlo vyhotoví a predkladá predávajúci.
 Forma uzavretého zmluvného vzťahu: kúpna zmluva uzatvorená podľa príslušných
ustanovení platného Obchodného zákonníka, (v prípade ak je kupujúci
nepodnikateľ – podľa Občianskeho zákonníka);
 Všeobecná hodnota predmetného vozidla stanovená
v znaleckom posudku je 2 714,40 EUR s DPH.
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 !!! Upozornenie pre navrhovateľov: Ponúknutá cena za predmetné vozidlo
nesmie byť nižšia, ako je cena (všeobecná hodnota) určená znaleckým
posudkom, ktorá je uvedená vyššie. Ak navrhovateľ ponúkne nižšiu cenu za
predmetné vozidlo, ako je cena stanovená znaleckým posudkom, nebude jeho
návrh zaradený do vyhodnotenia na základe určeného kritéria výberu.

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný vyhlasovateľovi súťaže predložiť nasledovné doklady:
1)Predložiť svoj návrh ceny za predmetné vozidlo. 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; resp. u fyzických osôb – nepodnikateľov:
meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt);
-názov súťaže: „Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400“
-navrhnutá cena vyjadrená v EUR (t.j. celková cena za autobus). Cenu navrhovateľ uvedie
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Navrhovateľ vo svojom návrhu uvedie, či je alebo nie je
platcom DPH. Platca DPH uvedie okrem ceny v EUR s DPH aj rozpis ceny t.j. cenu bez DPH
v EUR a výšku DPH v % a v EUR. Občan (nepodnikateľ) navrhuje celkovú cenu za vozidlo
v EUR.
-dátum a podpis osoby navrhovateľa, prípadne pečiatka organizácie;
2)Predložiť návrh kúpnej zmluvy v písomnej (listinnej) forme na podľa platnej legislatívy
SR (kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. platného Obchodného
zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp.
podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) podpísaná
štatutárom navrhovateľa – oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. kupujúceho. Navrhnutá cena
v EUR (aj s informáciou, či navrhovateľ, resp. kupujúci je alebo nie je platcom DPH)
a identifikačné údaje vozidla musia byť do návrhu zmluvy zapracované. Platca DPH uvádza
v kúpnej zmluve aj rozpis ceny (sumu v EUR bez DPH, výšku DPH v % a EUR, sumu v EUR
s DPH). Občan (nepodnikateľ) navrhuje v Kúpnej zmluve podľa § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov celkovú cenu za vozidlo v EUR.
Znenie príslušných ustanovení v predloženom návrhu zmluvy (s výnimkou údajov o cene)
môže byť v prípade potreby predmetom ďalšieho dojednania o definitívnej, konečnej podobe
znenia kúpnej zmluvy.
3)Na osobitnom formulári A4, ktorý bude obsahovať náležitosti: identifikačné údaje
navrhovateľa (obchodný názov, adresa, IČO; resp. u fyzických osôb – nepodnikateľov: meno
a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt; dátum a podpis
navrhovateľa) navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie vyhotovené ako originál a podpísané
oprávnenou osobou, že nie je dlžníkom voči Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. a ani
voči Mestu Žilina.
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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 najvyššia ponúknutá cena v EUR (vrátane DPH) za
predmetné vozidlo. Predmet súťaže bude predaný tomu navrhovateľovi, ktorý
ponúkol za dané vozidlo najvyššiu cenu v EUR . Ponúknutá cena za vozidlo
nesmie byť nižšia, ako je cena (všeobecná hodnota) určená znaleckým posudkom
Ak navrhovateľ ponúkne nižšiu cenu za vozidlo, ako je cena stanovená znaleckým
posudkom, nebude jeho návrh zaradený do vyhodnotenia na základe určeného
kritéria výberu.

Cenu navrhovateľ uvedie zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
Elektronická aukcia sa nebude uplatňovať.

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: „Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860
VNP-400“



Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom:


poštou



kuriérom



doručenie ponuky osobne
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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 28.03.2019 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. Termín obhliadky
Vyhlasovateľ poskytne navrhovateľom možnosť zúčastniť sa osobne obhliadky vozidla, aby
sa mohli oboznámiť so skutočnosťami, ktoré potrebujú k vypracovaniu svojho návrhu cien
a návrhu zmluvy. Navrhovatelia môžu nahlásiť svoj záujem zúčastniť sa obhliadky na emailovú adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy a to v termíne: do 14.03.2019 vrátane tohto
dňa, pričom v správe uvedú záujem zúčastniť sa obhliadky odpredávaného vozidla a svoje
údaje: meno, priezvisko, (ak je relevantné názov a sídlo organizácie), telefonický kontakt.
Jednotný termín obhliadky bude oznámený e-mailom dňa 15.03.2019 tým navrhovateľom,
ktorí o ňu prejavili záujem. Vyhlasovateľ predpokladá, že termín obhliadky by mohol byť
realizovaný od 19.03.2019 do 21.03.2019 o 10,00 hod.).

IX. Lehota na vysvetľovanie
Navrhovateľ môže do 18.03.2019 vrátane tohto dňa požiadať vyhlasovateľa o písomné
vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do súťaže (a to formou elektronickej pošty).
Následne bude navrhovateľovi doručená odpoveď elektronickou poštou a to najneskôr do
20.03.2019 vrátane tohto dňa.

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 10.04.2019 a oznámi
navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, ktorý obsahuje najvyššiu cenu za predmetné
vozidlo, 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: najneskôr do 30.04.2019

XII. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
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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, 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
Predávajúci:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Sídlo :

Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Zastúpený :

Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ

IČO :

36 007 099

DIČ :

2020447583

IČ DPH :

SK2020447583

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK1909000000005035044524

SWIFT:

GIBASKBX

Obchodný register : Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
( ďalej ,, predávajúci “ )

Kupujúci :
Sídlo :
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Zastúpený :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
IBAN:
SWIFT:
Obchodný register :
( ďalej „ kupujúci “)

Vyhotovil: Ing. Peter Ďurkovský, odd. VO

Schválil: Ing. Ján Barienčík, PhD.

Dátum zverejnenia výzvy: 07.03.2019
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