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Obchodná verejná sú�až 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

pod�a §281 - §288 zákona �. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

I.    Vyhlasovate�

Názov:                         Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Sídlo:                           Kva�alova 2, 011 40  Žilina 
Obchodný register :     Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka �íslo: 3510/L 
I�O:                             36 007 099 
I� DPH:                       SK 2020447583 
DI�:    2020447583 
Kontaktná osoba:         Mgr. Viera Blanárová, oddelenie verejného obstarávania 
Tel:                               +421 415660168 
E-mail:                         viera.blanarova@dpmz.sk 
Identifikácia vyhlasovate�a: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je pod�a zákona �.   
    343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
    niektorých zákonov vyhlasovate� pod�a § 9 ods. 1 písm. a),  
    ktorý vykonáva vybrané �innosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit.  
    zákona. 

(�alej len „ vyhlasovate� “) 

vyhlasuje obchodnú verejnú sú�až (�alej len „sú�až“) na predkladanie návrhov  na 
uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je: 

„Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“  

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet sú�aže 

Opis a špecifikácia predmetu sú�aže

Predmetom sú�aže je zhotovenie stavebného diela, ktorým vyhlasovate� požaduje komplexnú 
opravu strechy na „budove údržby A-BUS“, nachádzajúcu sa na ulici Košická 2 v Žiline, v areáli 
objektu SAD.  

A. Komplexná oprava strechy – stavebné dielo -  pozostáva zo stavebných prác, ktoré 
zah��ajú �innosti a úkony:
a) Vy�istenie strechy pred realizáciou  o ploche 3 000 m2
 Vyhlasovate� požaduje odstránenie nánosov prachu, lístia, machu, ne�istôt brániacich 

aplikácii hydroizola�ných pásov 
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b) Príprava povrchu strechy a aplikácia hydroizolácie v množstve 3 000 m2 
       Vyhlasovate� požaduje odstránenie pôvodných odvetrávacích komínkov a zvetralých �astí 

pôvodnej krytiny, ktorá by bránila aplikácii hydroizola�ných pásov.  

c) Aplikácia modifikovaných asfaltových pásov v množstve 3 000 m2  
 Vyhlasovate� požaduje spojenie nových hydroizola�ných pásov s pôvodnou krytinou a to 

spôsobom natavenia. 

d) Dodanie a osadenie odvetrávacích komínov  v množstve 60 ks  
 Vyhlasovate� požaduje inštaláciu odvetrávacích komínkov na aplikované nové 

hydroizola�né pásy. 

e) Dodanie a osadenie odtokových vpustí v množstve 24 ks  
 Vyhlasovate� požaduje inštaláciu nových odtokových vpustí. 

f) Demontáž a montáž jestvujúceho bleskozvodu v objeme 1 sada  
 Vyhlasovate� požaduje odstráni� a po aplikácii hydroizola�ných pásov požaduje montáž 

jestvujúceho bleskozvodu. 

g) Dodávka montážneho a spotrebného materiálu v objeme 1 sada  
 Vyhlasovate� požaduje doda� o horáky, plyny, špachtle, hladítka, metly, upev�ovacie lišty, 

skrutky. 

h) Doprava a presun hmôt v objeme 1 sada    
 Vyhlasovate� požaduje zabezpe�i� dopravu materiálu na stavenisko súvisiaceho 

s vykonaním diela a presun materiálu v rámci staveniska. 

B. �alšie požiadavky pri zhotovení stavebného diela, kde navrhovate� bude povinný:
a) v plnom rozsahu sa oboznámi� s  rozsahom a povahou stavebného diela, ktoré má záujem 

vykona�,  
b) oboznámi� sa so všetkými technickými, kvalitatívnymi a inými podmienkami,  ktoré sú 

nevyhnutné k realizácii diela, 
c) disponova� takými kapacitami a odbornými znalos�ami, ktoré sú na realizáciu diela 

nevyhnutné, 
d) do navrhovanej  cene diela zahrnú� všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré  

navrhovate� odôvodnene predvída pri vynaložení odbornej starostlivosti, 
e) zhotovi� stavebné dielo v dohodnutom �ase v zmysle požiadaviek objednávate�a 

(vyhlasovate�a), zabezpe�i� a financova� všetky prípadné subdodávate�ské práce pri 
zhotovení diela  a nies� za subdodávate�ské práce záruku v plnom rozsahu, 

f) zodpoveda� za to, že dielo bude zhotovené  pod�a podmienok tejto výzvy  a že po�as 
plynutia záru�nej doby bude ma� dielo požadované vlastnosti,   

g) doda�  také materiály, prvky a �astí, ktoré nie sú uvedené v opise, ale si ich povaha  diela   
a okolnosti stavby diela vyžadujú. Takýmito �as�ami diela sú najmä, avšak nie výlu�ne 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo do�asné) kotevné prvky, montážny materiál, 

h) doda� predmet diela minimálne v kvalite pod�a špecifikácií, zadaných objednávate�om  
v tejto výzve, 

i) zodpoveda� za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny zdraviu škodlivý materiál,  ktorý 
by mal po nainštalovaní negatívne ú�inky na �loveka. /napr. azbestové prvky/,  
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j) zodpoveda� za to, že pri realizácii diela budú použité také materiály a tovary, ktoré sp��a 
platné všeobecne záväzné predpisy, 

k) predklada� na schválenie zástupcovi vyhlasovate�a (objednávate�a) vzorky stavebných 
materiálov a výrobkov pred použitím a zabudovaním do diela a zástupca objednávate�a sa 
k predloženým  vzorkám vyjadrí zápisom v Stavebnom denníku, a zodpoveda� za to, že 
bez písomného súhlasu objednávate�a nebudú použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny vo�i požiadavkam v tejto výzve, 

l) pred odovzdaním stavebného diela vy�isti� stavenisko, odviez� odpad a nepoužitý 
materiál, vy�isti� plochy a komunikácie, ktoré budú zne�istené v dôsledku stavebných prác  
navrhovate�om (zhotovite�om), 

m) zhotovi� dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpe�enstvo. 
Vyhlasovate� vylu�uje, aby pri realizácii diela vznikli práva a povinnosti vo�i tretím 
osobám, resp. subdodávate�om.  

C. Navrhovate� bude �alej povinný rešpektova�,  že po�as stavebných prác, súvisiacich pri 
zhotovení diela,  si vyhlasovate�  vyhradzuje právo: 
a) pozastavi� alebo odloži� vykonávanie stavebných prác alebo ich �astí v prípade, ak budú 

porušené dohodnuté podmienky,  
b) požadova� odstránenie alebo nahradi� materiály a práce, ktoré nebudú v súlade 

s podmienkami  tejto výzvy, 
c) požadova� odsúhlasenie zmien oproti  pôvodne dohodnutým podmienkam zápisom 

v Stavebnom denníku za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, 
resp. zníženia ceny, 

d) vylú�i� pracovníka zhotovite�a (úspešného navrhovate�a)  zo staveniska, ktorý hrubým 
spôsobom porušil právne predpisy a ustanovenia BOZP,  platné pre realizáciu diela. 
                                  

D. Požiadavky na termíny pri zhotovení diela: 
a) dodrža� termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 5 týžd�ov (pä�

týžd�ov) odo d�a odovzdania staveniska dodávate�ovi,
b) písomne oznámi� objednávate�ovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie, 
c) poskytnú�  záruku na zhotovené dielo v d�žke 60 mesiacov. 

E. �alšie povinnosti navrhovate�a v súvislosti so zhotovením diela: 
a) vypracova� �asový Harmonogram realizácie stavby, ktorý bude ako sú�as�  návrhu 

navrhovate�a,  
b) spracova�  Manuál pre prevádzku a údržbu diela a odovzda� ho pri ukon�ení diela,  
c) dba� na to, aby všetky zmeny boli dohodnuté a zapísané s Stavebnom denníku. 

Dopl�ujúce informácie: 

- Miesto výkonu prác:
Stavebné práce pri zhotovení diela – predmetu tejto sú�aže, budú realizované po�as pracovných dní 
v �ase od 6,00 h do 18,00 h. Termín realizácie prác pri zhotovení diela bude uvedený v �asovom 
Harmonograme realizácie stavby. Vyhlasovate� predpokladá termín realizácie prác v mesiacoch: 
október  – november  2020.
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- Predpokladaná hodnota predmetu obchodnej verejnej sú�aže:  
30 000,00 EUR bez DPH 

- Uzatvorený zmluvný vz�ah:  Zmluva o dielo s jediným zhotovite�om (úspešným 
navrhovate�om). Obchodno-zmluvné podmienky upravujúce zhotovenie diela, ktoré je 
predmetom tejto Výzvy na sú�až, sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je sú�as�ou tejto 
výzvy.  

- Informácia k obhliadke:, Vyhlasovate� umož�uje záujemcom zú�astni� sa obhliadky miesta 
na zhotovenie diela a poskytnutím stavebných prác,  aby sa mohli oboznámi� so 
skuto�nos�ami, ktoré potrebujú k ur�eniu ceny za predmet obchodnej verejnej sú�aže. 
Obhliadka bude realizovaná  po dohode s kontaktnou osobou  vyhlasovate�a pre  obhliadku, 
ktorou je Ing. �ubomír Fides: e-mail lubomir.fides@dpmz.sk:  MT: 905 511911, t.�. 041/5660 
114. Termín obhliadky si uchádza� a vyhlasovate� potvrdia prostredníctvom e-mailu 
a obhliadka sa uskuto�ní najneskôr do 28.9.2020.  

- Financovanie predmetu sú�aže: 
Vyhlasovate� neposkytuje preddavky ani zálohové platby na realizovanie predmetu sú�aže. 
Financovanie predmetu sú�aže je z vlastných finan�ných prostriedkov vyhlasovate�a 
(vyhlasovate�a). Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vi� finan�ný limit pre 
nadlimitnú zákazku platný pre vyhlasovate�a). 

 Vyhlasovate� realizuje toto obstarávanie postupom vyhlásenia obchodnej verejnej sú�aže pod�a 
§ 281 - § 288 zákona �. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). 
Uvedený postup obstarávania  zákon �. 343/ 2015 Z. z. neupravuje. Postup upravujú interné 
dokumenty vyhlasovate�a o obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

- Informácia k zábezpeke: v tejto sú�aži sa od navrhovate�ov nevyžaduje zloženie zábezpeky. 
- Informácia o elektronickej aukcii: v predmetnej sú�aži sa nebude realizova� elektronická 

aukcia. 

Táto Výzva aj s prílohami je zverejnená v de� vyhlásenia sú�aže na webovom sídle vyhlasovate�a: 
http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 

III.   Obsah návrhu

Navrhovate� je povinný  predloži� nasledovné dokumenty v listinnej forme  (ak nižšie nie je 
uvedené inak): 
1. Navrhovate� predloží doklad - Identifika�né údaje navrhovate�a Navrhovate� vyplní pod�a 

predtla�e údaje v Prílohe �. 1 tejto Výzvy a tento dokument predkladá do sú�aže v listinnej 
forme vyhotovený ako originál alebo úradne overená kópia. Predkladá ho v po�te 1 ks.  

2. Návrh na plnenie kritérií (Tabu�ka �. 1). Výzvy a tento dokument predkladá do sú�aže 
v listinnej forme vyhotovený ako originál alebo úradne overená kópia. Predkladá ho v po�te 1 ks. 
Tento dokument je zárove� Tabu�kou �. 1 návrhu Zmluvy o dielo.  

3. Navrhovate� predloží doklad o obchodno-zmluvných podmienkach - návrh Zmluvy o dielo
v písomnej (listinnej) forme pod�a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zmluva o dielo 
uzatvorená pod�a § 536 zákona �. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, �alej aj ako „zmluva“). 

 Obchodné zmluvné podmienky na poskytnutie stavebných prác pri zhotovení diela pod�a 
podmienok tejto výzvy sú vymedzené v návrhu zmluvných podmienok a sú neoddelite�nou 
sú�as�ou tejto výzvy a navrhovate� tieto ustanovenia obchodných zmluvných podmienok  
prevezme do svojho návrhu. Ak navrhovate� uvedie vlastné ustanovenia, nesmú by� v rozpore 
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s uvedenými ustanoveniami návrhu zmluvy a podmienkami vo výzve, nesmú nijakým spôsobom 
znevýhod�ova� ho, nesmú by� ustanoveniami s návrhom na zvýšenie navrhovaných cien,  nesmú 
by� diskrimina�né a musia by� pre obe strany vyvážené. K vlastným ustanoveniam navrhovate�a 
sa, v prípade úspešnosti jeho návrhu, budú vies� pred podpisom zmluvy vzájomné rokovania.   

 Navrhovate� použije Prílohu �. 2 tejto Výzvy, ktorej obsahom je návrh Zmluvy o dielo, do 
ktorej navrhovate� vpíše všetky potrebné údaje pod�a predtla�e. Návrh Zmluvy o dielo sa 
predkladá do sú�aže v po�te 1 ks ako originál alebo úradne overená kópia 

  
 Návrh Zmluvy o dielo obsahuje nasledovnú prílohu: 

  Príloha �. 1: Identifika�né údaje navrhovate�a  
  Tabu�ka �. 1 – ocenenie stavebných prác  

(Navrhovate� do sú�aže predkladá iba po jednom vyhotovení z každého dokumentu, t.j. nie  
duplicitne). 

!!! Upozornenie pre navrhovate�ov: Ponúknutá cena v EUR bez DPH za zhotovenie diela, 
ktorú uvedie navrhovate� v návrhu Zmluvy o dielo (a tiež v návrhu na plnenie kritérií) je 
kone�ná a záväzná. Túto cenu nie je možné po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov do 
sú�aže viac meni� (smerom nahor, ani nadol).  

Platite� DPH v Slovenskej republike uvádza v návrhu Zmluvy o dielo aj rozpis ceny t.j. sumu v 
EUR bez DPH, výšku DPH v % a EUR, sumu v EUR s DPH.  

Subjekt, ktorý nie je platite�om DPH v Slovenskej republike upozorní na túto skuto�nos�  v Prílohe 
�. 1 – Identifika�né údaje a v návrhu Zmluvy o dielo., 

Znenie príslušných ustanovení v predloženom návrhu Zmluvy o dielo (s výnimkou údajov o cene) 
môže by� v prípade potreby predmetom �alšieho dojednania o definitívnej, kone�nej podobe znenia 
zmluvy uzavretej s úspešným navrhovate�om. 
�

4.  Harmonogram realizácie stavby. Navrhovate� do svojho návrhu predloží �asový harmonogram 
realizácie stavby. Predkladá sa originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia.  

5. Doklady preukazujúce osobné postavenie navrhovate�ov:  
Navrhovate� predloží: 

a) �estné vyhlásenie  (potvrdené oprávnenou osobou navrhovate�a). Navrhovate� použije formulár 
�estného vyhlásenia uvedený v Prílohe �. 3 tejto Výzvy. Navrhovate� Prílohu �. 3 vyplní, 
podpíše a predkladá ju vyhlasovate�ovi v po�te 1 ks spolu s ostatnými požadovanými dokladmi 
pod�a tejto Výzvy.  
Predkladá sa originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 

b) �estné vyhlásenie (potvrdené oprávnenou osobou navrhovate�a), že navrhovate� nemá uložený 
zákaz ú�asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone�ným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.). 
Navrhovate� použije formulár �estného vyhlásenia uvedený v Prílohe �. 4 tejto Výzvy. 
Navrhovate� Prílohu �. 4 vyplní, podpíše a predkladá ju vyhlasovate�ovi v po�te 1 ks spolu 
s ostatnými požadovanými dokladmi pod�a tejto Výzvy.  
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 Predkladá sa originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 
 Pre hospodárske subjekty (navrhovate�ov) so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom 

mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokia� sú tieto subjekty zapísané v Zozname 
hospodárskych subjektov (pod�a zákona Národnej Rady Slovenskej republiky �. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
a majú skuto�nos� pod�a § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú pod�a vyššie cit. zákona, tak tieto 
hospodárske subjekty (navrhovatelia) nepredkladajú doklad pod�a bodu 5 písm. b) tejto Výzvy 
a vyhlasovate� sú�aže si túto skuto�nos� overí náh�adom do Zoznamu hospodárskych subjektov. 

c) �estné vyhlásenie (potvrdené oprávnenou osobou navrhovate�a), že zástupca navrhovate�a 
(zhotovite�a), ktorý bude poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných �inností, 
súvisiacich s realizáciou diela, disponuje primeranou praxou. Navrhovate� použije formulár 
�estného vyhlásenia uvedený v Prílohe �. 5 tejto Výzvy. Navrhovate� Prílohu �. 5 vyplní, 
podpíše a predkladá ju vyhlasovate�ovi v po�te 1 ks spolu s ostatnými požadovanými dokladmi 
pod�a tejto Výzvy. Predkladá sa originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 

d) Zoznam uskuto�nených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, resp. 
druhu a zložitosti za predchádzajúce tri roky, alebo za obdobie, za ktoré je dostupné. 
Vyhlasovate� požaduje, aby navrhovate� preukázal, že má dostato�né skúsenosti s poskytovaním 
predmetu sú�aže, t.j. s poskytovaním stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, 
resp. druhu a zložitosti ako poskytované stavebné práce. Navrhovate� preukazuje splnenie tejto 
podmienky ú�asti Prílohou �. 6.  
Navrhovate� Prílohu �. 6 vyplní, podpíše a predkladá ju vyhlasovate�ovi v po�te 1 ks spolu 
s ostatnými požadovanými dokladmi pod�a tejto Výzvy. Predkladá sa originál dokladu alebo 
jeho úradne overená kópia. 
Poznámka: 
Pre hodnotenie údajov v Zozname uskuto�nených stavebných prác  vyhlasovate� bude hodnoti� sumu v € bez DPH  
za  predchádzajúce tri roky od vyhlásenia sú�aže  alebo za obdobie, za ktoré je dostupné minimálne v súhrnnej  
výške 30 000,00 € bez DHP  spolu za celé sledované obdobie.  

e) Doklad o oprávnení poskytova� službu, dodáva� tovar, resp. uskuto��ova� stavebné práce 
– Nako�ko navrhovate� je oprávnený použi� údaje z informa�ných systémov verejnej správy 
pod�a zákona �. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej zá�aže 
využívaním informa�ných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii), týmto oznamuje hospodárskym subjektom 
(navrhovate�om) so sídlom na území Slovenskej republiky, že v zmysle vyššie cit. zákona tieto 
subjekty nemusia predklada� požadovaný doklad pod�a tohto bodu, nako�ko si ho vyhlasovate�
sú�aže dokáže zabezpe�i� a skuto�nosti overi� v príslušnom informa�nom systéme verejnej 
správy. Navrhovatelia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladajú doklad pod�a 
bodu tohto bodu Výzvy (aktuálne platný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. 
ekvivalentného registra v krajine sídla navrhovate�a). 

 Predkladá sa originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 
 Pre navrhovate�ov so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky platí, že pokia� sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych 
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subjektov (pod�a zákona Národnej Rady Slovenskej republiky �. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú 
skuto�nos� pod�a § 32 ods. 1 písm. e) platne zapísanú pod�a vyššie cit. zákona, tak tieto subjekty 
(navrhovatelia) nepredkladajú doklad pod�a tohto bodu Výzvy a vyhlasovate� si túto skuto�nos�
overí náh�adom do Zoznamu hospodárskych subjektov. 

f) Doklad o poistení za škodu spôsobenú pri realizácii diela – tento doklad  navrhovate�
nepredkladá ako sú�as� svojho návrhu. Vyhlasovate� bude pred podpisom zmluvy požadova� od 
úspešného uchádza�a (zhotovite�a) preukázanie �estným vyhlásením, že má uzatvorené poistenie 
za spôsobené škody  pri realizácii diela.     

Informácia k podpisovaniu dokumentov predkladaných v návrhu: 
Dokumenty, predkladané do tejto sú�aže, podpisuje za navrhovate�a zástupca/covia štatutárneho 
orgánu navrhovate�a, ktorí sú na tieto úkony oprávnení v zmysle informácií uvedených 
v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo ekvivalentnom registri v štáte sídla 
navrhovate�a. Ak oprávnený/í zástupca/ovia štatutárneho orgánu písomne splnomocní/ia osobu na 
ú�ely podpisovania dokumentov predkladaných do sú�aže, alebo napr. okrem iného aj na 
podpísanie zmluvy, musí by� takéto splnomocnenie (originál alebo úradne overená kópia v listinnej 
forme) priložené k návrhu, ktorý predkladá navrhovate� do sú�aže. Zo splnomocnenia musí by�
jednozna�ne jasné, na aké úkony oprávnený/í štatutárny/i zástupca/zástupcovia splnomocnil/i 
konkrétnu osobu. Splnomocnenie musí ma� úradne overené podpisy a predkladá sa ako originál 
alebo ako úradne overená kópia. 

IV.   Komunikácia a jazyk, v ktorom je navrhovate� povinný predloži� návrh

Návrh zmluvy a tiež ostatné dokumenty predložené do sú�aže musia by� vyhotovené v štátnom 
jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Navrhovatelia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 
predložia dokumenty v pôvodnom jazyku ako aj ich úradný slovenský preklad. Výnimka platí pre 
dokumenty písané v �eskom jazyku. Tieto sú plne akceptované. Rovnako akceptovaný je aj úradný 
preklad dokumentov z pôvodného jazyka do �eského jazyka. 

Forma komunikácie a spôsob výmeny informácií:   
-vysvet�ovanie informácií uvedených vo Výzve a týkajúcich sa predmetu sú�aže: e-mailom na 
adresu: viera.blanarova@dpmz.sk; 
-predkladanie návrhov do sú�aže: iba v listinnej forme na adresu vyhlasovate�a sú�aže v bode I. 
Výzvy (poštou, kuriérom, alebo osobným doru�ením na podate��u vyhlasovate�a 
v pracovných d�och pondelok – piatok, od 08:00 do 14:00 hod.);
-vysvet�ovanie informácií uvedených v dokumentoch navrhovate�a (ak bude relevantné): e-mailom; 
-doru�enie informácie o výsledku vyhodnotenia sú�aže na adresu navrhovate�ov: e-mailom na 
adresy všetkých navrhovate�ov; 
-oznámenie  o vylú�ení zo sú�aže: : e-mailom na adresu navrhovate�a; 
-oznámenie o posunutí lehôt v sú�aži: e-mailom; 
-komunikácia v ostatných veciach: písomná a to e-mailom.  
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V.   Hodnotiace kritérium

Vyhlasovate� bude vyhodnocova� návrhy predložené navrhovate�mi do sú�aže na základe najnižšej 
ceny. 
Hodnotiacim kritériom pre túto sú�až je najnižšia cena za zhotovenie diela v EUR bez DPH. 
Táto cena bude uvedená v Tabu�ke �. 1 a bude zah	�a� komplexnú opravu strechy  v rozsahu 
špecifikovanom v bode II. tejto Výzvy. Cena bude tiež zah	�a� náklady: 

- Na vypracovanie Harmonogramu realizácie stavby,  
- Na vypracovanie Manuálu pre prevádzku a údržbu diela, 
- Náklady na poistenie škody spôsobené pri realizácii diela   
- Dopravné náklady  navrhovate�a (Zhotovite�a),  spojené so zhotovením diela a všetky 

ostatné náklady navrhovate�a (Zhotovite�a), ktoré môžu vplýva� alebo vplývajú na cenu 
zhotoveného diela. 

Pokyny k stanoveniu a uvádzaniu ceny: 
Cenu navrhovate� uvedie po zaokrúhlení na dve desatinné miesta. 
Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií a v návrhu Zmluvy o dielo musí by� stanovená v zmysle 
zákona Národnej Rady Slovenskej republiky (NR SR) �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR �. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
Vyhlasovate� sú�aže je platite�om dane z pridanej hodnoty (DPH) pod�a legislatívy Slovenskej 
republiky. 
Ak navrhovate� nie je platite�om dane z pridanej hodnoty (DPH), na túto skuto�nos� upozorní 
v návrhu, ktorý predkladá do sú�aže. 

VI.  Spôsob a miesto podávania návrhov 

1. Miesto doru�enia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40 Žilina.  

2. Formálne náležitosti podávania návrhov

Navrhovate� predloží listinný návrh do sú�aže písomne v samostatnom uzavretom obale, ktorý musí 
obsahova� nasledovné údaje: 
- adresu vyhlasovate�a: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40 Žilina 
- obchodné meno, adresu navrhovate�a 
- ozna�enie obalu: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚ	AŽ - NEOTVÁRA	" 
- ozna�enie predmetu sú�aže: „Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“

3. Spôsob doru�enia návrhov akceptovaný vyhlasovate�om 
- poštovou prepravou 
- kuriérskou službou alebo ekvivalentnou doru�ovate�skou službou 
- doru�enie ponuky osobne na podate��u vyhlasovate�a sú�aže, 1. poschodie, v pracovné dni 

pondelok až piatok, v �ase od 8,00 do 14,00 hod. 
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Pri zásielkach doru�ených poštovou prepravou, prípadne kuriérskou službou alebo ekvivalentnou 
doru�ovate�skou službou, je rozhodujúci moment fyzického doru�enia návrhu do dispozi�nej sféry 
vyhlasovate�a. 

VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 6.10. 2020  v �ase do 14,00 hod.

Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnú� do obchodnej 
verejnej sú�aže. 
Predložené návrhy nemožno odvola� po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. Predložené 
návrhy sa nevracajú.  

VIII.   Lehota na vysvet�ovanie  

Navrhovate� môže požiada� vyhlasovate�a o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu do 
sú�aže, a to v termíne do 30.9.2020 (vrátane tohto d�a), e-mailom na adresu 
viera.blanarova@dpmz.sk. 

Odpove� bude doru�ená e-mailom najneskôr do 2.10.2020 (vrátane tohto d�a). Otázka a odpove�
a tiež prípadné zmeny a doplnenia Výzvy budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovate�a 
v sekcii verejné obstarávanie/obchodné verejné sú�aže pri predmetnej sú�aži. V zmysle 
transparentnosti budú tieto informácie poskytnuté všetkým známym záujemcom/navrhovate�om. 

IX.   Vyhodnotenie návrhov predložených do sú�aže

Otváranie obálok s návrhmi predloženými do sú�aže je neverejné a vykoná sa po uplynutí lehoty na 
predkladanie návrhov do sú�aže.  

Doru�ené návrhy budú vyhodnotené, �i navrhovate� splnil podmienky/požiadavky stanovené 
vyhlasovate�om na predmet sú�aže a �i navrhovate� predložil všetky doklady požadované 
vyhlasovate�om vo Výzve. V prípade, že navrhovate� splnil všetky stanovené 
podmienky/požiadavky vo Výzve a predložil všetky požadované doklady, bude jeho návrh 
predložený do sú�aže vyhodnocovaný na základe hodnotiaceho kritéria (bližšie vi� bod V. tejto 
Výzvy). Stanovené bude umiestnenie navrhovate�ov v poradí a ur�ený bude jeden úspešný 
navrhovate�. Ak po�as vyhodnotenia návrhov bude relevantné, vyhlasovate� sú�aže požiada 
navrhovate�a o vysvetlenie návrhu a ur�í primeranú lehotu na doru�enie vysvetlenia. 

Návrhy predložené do sú�aže sa zoradia pod�a výšky navrhnutej ceny za zhotovenie diela a to od 
najnižšej ceny po najvyššiu cenu (vzostupne). Úspešným navrhovate�om (t.j. navrhovate�om na 
prvom mieste v poradí) sa stane ten navrhovate�, ktorý uviedol vo svojom návrhu v porovnaní 
s ostatnými návrhmi najnižšiu cenu za zhotovenie diela v EUR bez DPH. Ostatným navrhovate�om, 
ktorí navrhli vyššiu cenu za zhotovenie diela ako úspešný navrhovate�, bude priradené umiestnenie 
v poradí vzostupným spôsobom, a to pod�a výšky navrhnutej ceny za zhotovenie diela. 
Navrhovatelia, ktorí sa umiestnia na druhom a �alších miestach v poradí, budú vyhodnotení ako 
neúspešní navrhovatelia. V prípade, že do sú�aže predloží návrh iba jeden navrhovate�, 
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porovnávanie navrhnutých cien nebude v rámci vyhodnotenia realizované a vyhlasovate� sú�aže 
posúdi, �i návrh takéhoto navrhovate�a príjme, alebo uplatní možnos� zrušenia sú�aže na základe 
vyhradeného práva v bode XI. tejto Výzvy. 

Vyhlasovate� bezodkladne po vyhodnotení návrhov (najneskôr v termíne do 12.10.2020) oznámi 
informáciu o výsledku vyhodnotenia každému navrhovate�ovi, ktorý predložil návrh do sú�aže 
a informáciu o výsledku vyhodnotenia sú�asne zverejní na svojom webovom sídle pri konkrétnej 
obchodnej verejnej sú�aži. Priebeh obchodnej verejnej sú�aže bude písomne zdokumentovaný  
a Záznam z vyhodnotenia uchováva vyhlasovate� ako interný dokument v dokumentácii 
z realizovanej sú�aže. 

X.  Lehota na uzavretie zmluvy

Vyhlasovate� sú�aže predpokladá uzavretie zmluvy s úspešným navrhovate�om najneskôr do 
19.10.2020. 

     

XI. Vyhradené práva vyhlasovate�a obchodnej verejnej sú�aže  

1. Zmeni� podmienky obchodnej verejnej sú�aže alebo túto sú�až zruši� v akejko�vek fáze/etape od 
jej vyhlásenia po uzavretie zmluvy s úspešným navrhovate�om. 

2. Zruši� obchodnú verejnú sú�až, ak bol do sú�aže predložený iba jeden návrh alebo sú�až zruši�, 
ak ani jeden predložený návrh nezodpovedá sú�ažným podmienkam. 

3. Zruši� obchodnú verejnú sú�až v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola 
vyhlásená a nebolo možné ich predvída�. 

4. Neprija� žiaden z návrhov v prípade doru�enia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú 
vyhlasovate� nemôže akceptova� alebo z iného dôvodu nevyhovujú. 

5. V prípade, že navrhovate�, ktorého návrh vyhlasovate� vyhodnotil ako úspešný z predložených 
návrhov, z akéhoko�vek dôvodu odmietne uzavretie zmluvného vz�ahu v lehote na uzavretie 
zmluvy (ak je stanovená), o �om písomne (listinnou formou) upovedomí vyhlasovate�a v lehote 
na uzavretie zmluvy, vyhlasovate� môže vyzva� na uzavretie zmluvného vz�ahu navrhovate�a, 
ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí. 

Upozornenie: 

-  Navrhovatelia momentom predloženia svojho návrhu do sú�aže akceptujú bez výhrad všetky 
podmienky a požiadavky vyhlasovate�a uvedené vo Výzve. Od navrhovate�a sa vyžaduje 
splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí ur�ených v tejto Výzve. Navrhovatelia 
zodpovedajú za správnos� a platnos� údajov v dokladoch, ktoré predkladajú do sú�aže. 
V prípade, ak vyhlasovate� sú�aže zistí zo strany navrhovate�a porušenie alebo nesplnenie 
podmienok/požiadaviek uvedených v tejto Výzve, je vyhlasovate� sú�aže oprávnený takéhoto 
navrhovate�a vylú�i� zo sú�aže. 

-   Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ú�as�ou v sú�aži. 
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XII.  Zoznam príloh Výzvy 

Príloha �. 1: Identifika�né údaje navrhovate�a  
Tabu�ka �. 1- ocenenie stavebných prác 
Príloha �. 2: Návrh Zmluvy o dielo 
Príloha �. 3 : �estné vyhlásenie  
Príloha �. 4: �estné vyhlásenie 
Príloha �. 5: �estné vyhlásenie 
Príloha �. 6: Zoznam služieb  

Prílohy �. 1 až 6 sú zverejnené a k dispozícii na stiahnutie v elektronickej forme 
v editovate�nom formáte vyhotovenia na webovom sídle vyhlasovate�a v sekcii verejné 
obstarávanie / Obchodné verejné sú�aže v prílohách pri sú�aži s názvom: „Oprava strechy na 
budove údržby A-BUS v Žiline“.

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle vyhlasovate�a: 22.9.2020 

Vypracoval: Mgr.Viera Blanárová, oddelenie VO 

Schválil: Ing. Peter 
urkovský, vedúci oddelenia verejného obstarávania  



 Príloha �. 1: Identifika�né údaje navrhovate�a – Krycí list ponuky 

Názov obchodnej verejnej sú�aže: 

„Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“  

Obstarávate�: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40  Žilina. 

1. Obchodné meno (názov): 

2. Adresa sídla: 

3. I�O: 

4. Štatutárny orgán (meno, priezvisko): 

5. Platca/neplatca* DPH  

5. Osoba (meno a priezvisko) oprávnená 
podpisova� dokumenty predložené do 
sú�aže za navrhovate�a: 

6. Kontaktná osoba navrhovate�a (meno 
a priezvisko): 

7. �íslo telefónu kontaktnej osoby: 

8. E-mailová adresa kontaktnej osoby: 

9. �íslo ú�tu v tvare IBAN 

10. Názov pe�ažného ústavu 

V ..........................., d�a ................................... 

........................................................................... 
štatutárny orgán navrhovate�a, resp. osoba, oprávnená kona� v mene navrhovate�a  (meno, 
priezvisko, podpis) 
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Meno a podpis zodpovednej osoby 
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Návrh 
Zmluva o dielo �....../2020 

v zmysle ustanovenia § 536 a násl. �. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
prepisov (�alej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Zhotovite�: 
(navrhovate� vyplní údaje v žltom poli) 

sídlo:      
I�O:        
DI�:        
I� DPH:  
v mene koná  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: p........, e-mail: ........................, tel. .............................( 
bankové spojenie:  
IBAN:  
Kontaktná emailová adresa a telefónne �íslo:  
(�alej len ako „Zhotovite� “) 

Objednávate�: 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
sídlo:      Kva�alova 2,  011 40   Žilina 
I�O:       36 007 099 
DI�:       2020447583 
I� DPH: SK2020447583 
v mene koná Ing. Ján Barien�ík PhD., konate�
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. �ubomír Fides, e-mail: lubomir.fides@dpmz.sk, 
MT:0905 511 911, t.�. + 421 41/5660 114 
bankové spojenie: Slovenská sporite��a, a.s. 
IBAN: SK1909000000005035044524 
Kontaktná emailová adresa a telefónne �íslo: dpmz@dpmz.sk, tel. 041/5660148 
(�alej len ako „Objednávate� “)

(Zhotovite� a Objednávate� �alej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

�lánok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva o dielo (�alej aj ako „zmluva alebo ZoD“) sa uzatvára ako výsledok verejného 
obstarávania realizovaného postupom obchodnej verejnej sú�aže pod�a § 281-288 zákona �. 
513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorú vyhlásil na svojom 
webovom sídle Objednávate� ako obstarávate� pod�a § 9 ods. 1 písm. a) zákona �. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (�alej ako „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý vykonáva vybrané �innosti 
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ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. zákona.  Obstarávaný predmet sú�aže je financovaný 
z vlastných finan�ných prostriedkov obstarávate�a, t.j. Objednávate�a. Vzh�adom na výšku 
predpokladanej hodnoty predmetu sú�aže, toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti na aktuálny finan�ný limit pre 
nadlimitnú zákazku platný pre obstarávate�a). Obstarávate� realizoval predmetné obstarávanie 
v zmysle interných predpisov postupom obchodnej verejnej sú�aže (OVS) pod�a vyššie cit. 
Obchodného zákonníka, ktorej predmetom bola „ Oprava strechy na budove údržby A-BUS 
v Žiline“ 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zaisti� všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korup�ným konaniam v rámci obchodných vz�ahov. 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 protikorup�nými zákonmi. 

�lánok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotovite�a vykona� pre Objednávate�a dielo „Oprava 
strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“, ktorého špecifikácia je uvedená v �l. II. tejto 
zmluvy, v termíne a cene pod�a zmluvy a záväzok Objednávate�a vykonané dielo prevzia�
a zaplati� cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2. Zhotovite� sa zaväzuje vykona� riadne a v�as stavebné práce pozostávajúce z komplexnej 
opravy strechy na budove údržby A-BUS Košická 2, 010 56 Žilina diela, ktoré zah��a 
nasledované stavebné práce, v tom �innosti a úkony:  

a) Vy�istenie strechy pred realizáciou o ploche 3 000 m2 , v tom najmä odstránenie nánosov 

prachu, lístia, machu, ne�istôt brániacich aplikácii hydroizola�ných pásov, 

b) Príprava povrchu strechy a aplikácia hydroizolácie v množstve 3 000 m2, v tom najmä 

odstránenie pôvodných odvetrávacích komínkov a zvetralých �astí pôvodnej krytiny, ktorá 

by bránila aplikácii hydroizola�ných pásov ....................... (názov hydroizola�ných pásov 

doplní navrhovate�), 

c) Aplikácia modifikovaných asfaltových pásov ....................... (názov asfaltových pásov 

doplní navrhovate�) v množstve 3 000 m2, v tom  spojenie nových hydroizola�ných pásov 

s pôvodnou krytinou s aplikáciou natavenia,  

d) Dodanie a osadenie odvetrávacích komínov  v množstve 60 ks , v tom najmä inštalácia 

odvetrávacích komínkov na aplikované nové hydroizola�né pásy,   

e) Dodanie a osadenie (inštalácia) odtokových vpustí v mnoštve 24 ks ,  

f) Demontáž a montáž jestvujúceho bleskozvodu v objeme 1 sada, v tom najmä odstránenie 

a po aplikácii hydroizola�ných pásov montáž jestvujúceho bleskozvodu,  
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g) Dodávka montážneho a spotrebného materiálu v objeme 1 sada, v tom najmä horáky, plyny, 

špachtle, hladítka, metly, upev�ovacie lišty, skrutky ....  

h) Doprava a presun hmôt v objeme 1 sada, v tom najmä zabezpe�enie dopravy materiálu na 

stavenisko, súvisiaceho so zhotovením diela a presun materiálu v rámci staveniska.                                            

3. Stavebné práce, ktoré sú vymedzené �innostiach a úkonoch v ods. 2 tohto �lánku, sú 
špecifikované   v nasledovných dokumentoch: 

     a)  Zadávacie podmienky Objednávate�a pod�a sú�ažných podkladov v rámci procesu verejného   
obstarávania vo forme Opisu  a v zmysle tejto zmluvy (�alej len „v zmysle zmluvy“),   

     b)  Ponuka zhotovite�a predložená v sú�aži, ako Tabu�ka �. 1, 
     c)  Harmonogram realizácie stavby. 

4. Záväzkom Zhotovite�a na základe tejto zmluvy �alej je: 

   4.1  Dodávka diela, t.j. všetky práce a materiály, odovzdanie a uvedenie diela do riadnej a trvalej
    prevádzky v požadovanom rozsahu a termíne stavby. 

   4.2   Dodávky takých materiálov, prvkov a �astí, ktoré nie sú uvedené v zmysle zmluvy,  ale  si 
 ich povaha  diela a okolnosti stavby diela vyžadujú. Takýmito �as�ami diela sú najmä, 
 avšak nie výlu�ne,   pomocné  konštrukcie a prvky (trvalé alebo do�asné) kotevné prvky, 
 montážny materiál. 

  4.3.  Predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávate�a vzoriek stavebných materiálov 
  a výrobkov pred použitím a zabudovaním do diela. Zástupca Objednávate�a sa k predloženým  
   vzorkám vyjadrí zápisom v Stavebnom denníku, ktorý má Zhotovite� povinnos� vies� po�as  

celej realizácie diela. 

   4.4.   Vy�istenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, vy�istenie plôch a 
komunikácií, 
    ktoré boli zne�istené v dôsledku prác  zhotovite�a. 

5. Zhotovite� je povinný zabezpe�i� a financova� všetky prípadné subdodávate�ské práce 
Zhotovite�a a nesie za tieto subdodávate�ské práce záruku v plnom rozsahu. 

6. Bez písomného súhlasu Objednávate�a zápisom v Stavebnom denníku nesmú by� použité iné 
materiály, technológie alebo zmeny, vo�i dohodnutým podmienkam v tejto zmluve. Zárove� sa 
Zhotovite� zväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál,  o ktorom 
je v �ase jeho použitia známe, že je zdraviu škodlivý a ktorý by mal po nainštalovaní negatívne 
ú�inky na zdravie �loveka (napr. azbestové prvky).  

7. Zhotovite� sa zväzuje doda� predmet diela minimálne v kvalite pod�a špecifikácií, ktoré sp	�ajú 
podmienky a požiadavky výzvy a ktoré uviedol vo svojom návrhu v rámci v rámci procesu 
verejného obstarávania. 

8.  Zhotovite� potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a detailne oboznámil s  rozsahom a povahou diela, 
ktoré má vykona�, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné 
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalos�ami, ktoré sú na 
realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 
ktoré Zhotovite� má odôvodnene predvída� pri vynaložení odbornej starostlivosti. 



��

�

9. Zhotovite� sa zaväzuje vykona� dielo s náležitou odbornou starostlivos�ou tak, aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovite� vykoná dielo vo vlastnom 
mene, na svoje náklady a na svoje nebezpe�enstvo v zmluvne dohodnutom �ase v zmysle 
požiadaviek Objednávate�a a odovzdá ho Objednávate�ovi a Objednávate� sa zaväzuje riadne 
a v�as vykonané dielo prevzia� a zaplati� dohodnutú cenu.  

10.Všetky materiály a výrobky, uvedené vo výkaze výmere, sú špecifikované vzh�adom na 
požadované platné všeobecne záväzné predpisy. V prípade zámeny v rámci dodávky, musia 
zmeny zodpoveda� parametrom uvedených výrobkov a musia by� odsúhlasené Objednávate�om 
v Stavebnom denníku. Pri zámene nesmie dôjs� k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové 
úpravy, farebné odtiene, a štruktúry použitých materiálov musia by� pred realizáciou 
odsúhlasené Objednávate�om. 

�lánok III. 
�AS PLNENIA 

1. Zhotovite� je povinný vykona� a odovzda�  Objednávate�ovi dielo v rozsahu pod�a �l. II. tejto 
Zmluvy v nasledujúcich etapách: 
1.1 Termín realizácie prípravných a stavebných prác: najneskôr do 3 (troch)  dní od odovzdania  

     staveniska. 
 1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 5 (pä�) týžd�ov odo d�a   

odovzdania staveniska Zhotovite�ovi. 

2. V prípade prekážok, spo�ívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotovite�ovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskuto�ni� predmet Zmluvy  pre Objednávate�a v dohodnutej lehote, predlžuje sa 
lehota  na uskuto�nenie predmetu zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že 
v prípade prekážok spo�ívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávate�ovi bránia v splnení jeho 
povinností pod�a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto 
povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je ú�astník tejto zmluvy na 
ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého ú�astníka bezodkladne informova� e-
mailom. Zárove� je povinný existenciu prekážok, spo�ívajúcich vo vyššej moci, relevantným 
spôsobom preukáza� (napr. Opatrenie úradu ÚVZ SR pri ohrození zdravia.)   Po dobu trvania 
týchto prekážok, resp. pred	ženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídate�ných a zmluvnými stranami neovplyvnite�ných prekážok.  

�lánok IV. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela v rozsahu pod�a �l. II. tejto zmluvy je: 
 Cena bez DPH                         ..................,- EUR 
 DPH 20%                                 ..................,- EUR 
 Cena spolu s DPH                  ..................,- EUR 
  
(Údaje doplní navrhovate�) 
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2. Cena uvedená v bode 1. tohto �l. zmluvy je uvedená tiež v návrhu na plnenie kritérií  (Tabu�ka �. 
1 tejto zmluvy), ktorý predložil Zhotovite� do obchodnej verejnej sú�aže pod�a �l. I. zmluvy. 
Cena je stanovená v zmysle zákona Národnej Rady Slovenskej republiky (NR SR) �. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Cenu za zhotovené dielo uhradí Objednávate� na základe faktúry – da�ového dokladu vystavenej 
Zhotovite�om. 

  
4. Objednávate�  uhradí Zhotovite�ovi cenu za zhotovené dielo formou bezhotovostného 

platobného styku na ú�et Zhotovite�a, �. ú�tu IBAN..................... (doplní navrhovate�)  

5. Zhotovite�ovi vznikne  právo na vystavenie faktúry – da�ového dokladu d�om dodania diela 
pod�a tejto zmluvy.   

6. Dielo sa považuje za dokon�ené a prevzaté d�om obhliadky a podpísaním  Preberacieho 
protokolu zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Tento protokol tvorí prílohu faktúry – 
da�ového dokladu. 

7. Splatnos� faktúry – da�ového dokladu je 14 dní odo d�a jej doru�enia Objednávate�ovi. Faktúra 
bude Objednávate�ovi doru�ená v listinnej forme. Faktúra sa považuje za uhradenú d�om 
pripísania vyfakturovanej �iastky na ú�et Zhotovite�a. 

  
8. Zhotovite�om predložená faktúra – da�ový doklad musí obsahova� náležitosti v zmysle zákona 
�. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí 
obsahova� tiež �íslo tejto zmluvy (z evidencie zmlúv u Objednávate�a), �ísla objednávok a 
vyšpecifikovaný rozsah fakturovaného diela. Neoddelite�nou sú�as�ou faktúry je Preberací 
protokol, potvrdený zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne �alšia dokumentácia 
viažuca sa k zhotovenému dielu. V  prípade, že faktúra nebude obsahova� všetky náležitosti 
da�ového dokladu alebo nebude obsahova� potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú obsahova�
nesprávne údaje alebo nebude obsahova� �íslo tejto zmluvy a �ísla objednávok, Objednávate�
má právo reklamova� faktúru Zhotovite�ovi v prípade, že faktúra bude obsahova� nedostatky. 
Zhotovite� bude vo veci reklamácie faktúry postupova� v zmysle platnej legislatívy, pri�om nová 
lehota splatnosti opravenej alebo novej vystavenej faktúry za�ne plynú� d�om doru�enia 
opravenej faktúry Objednávate�ovi. 

9. Objednávate� je platite�om dane z pridanej hodnoty (DPH). Zhotovite� je/nie je  platite�om dane 
z pridanej hodnoty (DPH). (upraví navrhovate�)  

10. Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác je Zhotovite� oprávnený fakturova� len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak 
bude faktúra Zhotovite�a obsahova� aj práce, ktoré neboli Objednávate�om odsúhlasené je 
Objednávate� oprávnený doru�enú faktúru vráti� Zhotovite�ovi v lehote splatnosti na 
prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry, až do doru�enia opravenej faktúry 
neplynie a Objednávate� sa nemôže dosta� do omeškania s úhradou faktúry Zhotovite�a. 

�lánok V. 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA DIELA 
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1. �innosti, práce a úkony spojené so zhotovením diela bude Zhotovite� zabezpe�ova� vlastnými 
technickými prostriedkami a s využitím kvalifikovaných, technicky spôsobilých pracovníkov.  

2. Subdodávatelia nie sú ú�astníkmi tohto záväzkového vz�ahu a z tejto zmluvy im nevznikajú 
žiadne práva a povinnosti. Za zhotovenie diela v celom rozsahu zodpovedá Zhotovite�. 

3. Zhotovite� sa zaväzuje zhotovi� dielo pri dodržaní platných právnych noriem  a technologických 
postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek a pod�a platných prevádzkových 
a bezpe�nostných predpisov. Riadi sa pri tom príslušnou legislatívou  Slovenskej republiky 
platnou v období realizácie diela. 

4. Objednávate� sa zaväzuje poskytnú� Zhotovite�ovi sú�innos� pri zhotovení diela.  

5. Zhotovite� zodpovedá za bezpe�nos� prác pri zhotovení diela, zodpovedá tiež za dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany života a zdravia pri práci. 

6.  Zhotovite� je povinný písomne oznámi� Objednávate�ovi najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávate� je potom povinný najneskôr do 2 
(dvoch) dní od termínu pripravenosti dielo prevzia�. O prevzatí diela bude v Preberacom 
protokole vykonaný zápis, v ktorom budú uvedené nedostatky a vady ak ich dielo obsahuje 
a termíny ich odstránenia.

7.  Kontaktnou osobou na strane Objednávate�a (zástupca objednávate�a ako „technický dozor“ 
alebo    „stavebný dozor“ ) je: Ing. �ubomír Fides, e-mail: lubomir.fides@dpmz.sk, MT:0905 
511 911, t.�. + 421 41/5660 114. 

     Zástupca Objednávate�a je pre ú�ely tejto zmluvy poverený riešením technických problémov,     
kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokovaním zmien a doplnkov diela.   

     Ak nie je v zmluve uvedené inak, zástupca Objednávate�a je oprávnený vykonáva� rozhodnutia, 
     týkajúce sa: 

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich �astí, 
- odstránenie alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 
- odsúhlasenia zmien v Stavebnom denníku oproti  pôvodne dohodnutým podmienkam za 

podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
- vylú�enia pracovníkov dodávate�a zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne 

predpisy a ustanovenia BOZP platné pre realizáciu diela. 

8. Kontaktnou osobou na strane Zhotovite�a (zástupca Zhotovite�a)  je: xxxxxx  e-mail: 
xxxxxxxxxxxxx, t.�. (doplní navrhovate�). 

     Zástupca Zhotovite�a bude poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných �inností  
     súvisiacich s realizáciou diela.  

9.  Zástupcovia pre veci technické obidvoch zmluvných strán („ stavebný alebo technický dozor“ na 
strane Objednávate�a a zástupca Zhotovite�a) sú oprávnení kona� len vo veciach technických,   
a nie sú oprávnení dohodnú� zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo 
veciach technických  musí by� vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

�lánok VI. 
ZÁRU�NÁ DOBA A ZODPOVEDNOS� ZA VADY A NEDOSTATKY DIELA 
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1. Zhotovite� je povinný vypracova� pre ú�ely uplatnenia ustanovení v tomto �lánku Manuál pre 
prevádzku a údržbu diela, ktorý bude Objednávate�ovi odovzdaný pri prevzatí diela.   

2. Zhotovite� zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané  pod�a ustanovení tejto zmluvy 
v�as a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez vád a nedostatkov, v súlade s platnou  legislatívou 
Slovenskej republiky a �alšími súvisiacimi predpismi. 

3. Zhotovite�  zodpovedá za vady a nedostatky zhotoveného diela v z mysle príslušných ustanovení 
platného Obchodného  zákonníka.  

4. Reklamáciu vád a nedostatkov odovzdaného diela Objednávate� uplatní u Zhotovite�a 
bezodkladne po ich zistení, a to písomne, v listinnej forme.  Vady musia by� popísané a uvedené 
ako sa prejavujú. Reklamácia  sa  považuje  za  vybavenú  odstránením  vady alebo nedostatku  
diela prípadne jeho �asti  riadne  a v�as,  s potvrdením  zo  strany  Objednávate�a  o prevzatí  
opraveného  diela  alebo  jeho  �asti  formou  odovzdávajúceho-preberacieho  protokolu. 

5. Zhotovite� bezodkladne odstráni zistené a Objednávate�om písomne nahlásené vady 
a nedostatky zhotoveného a dodaného diela na svoje náklady, o �om bude vyhotovený písomný 
záznam v listinnej forme.  

6. Zhotovite�  sa  zaväzuje  prípadné  vady a nedostatky diela  odstráni� bez  zbyto�ného  odkladu 
najneskôr však do 7 pracovných dní  po  uplatnení  oprávnenej  reklamácie  Objednávate�om.  
Objednávate� a Zhotovite� sa môžu písomne dohodnú�  na dlhšej lehote na odstránenie vád a 
nedostatkov diela.  

7. Záru�ná doba na zhotovené dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
za�ína plynú� odo d�a potvrdenia Preberacieho protokolu, potvrdeného zástupcami obidvoch 
Zmluvných strán. Záru�ná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstra�ovania vady alebo 
nedostatku diela v záru�nej dobe. 

�lánok VII. 
SANKCIE 

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávate� právo požadova� od Zhotovite�a zaplatenie 
zmluvnej pokuty 300 EUR za každý de� omeškania. 

2. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávate� Zhotovite�ovi úrok z omeškania vo výške 
0,025 % z nezaplatenej �iastky za každý de� omeškania. 

3. Za omeškanie s odstránením vád a nedostatkov, ktoré boli reklamované v záru�nej dobe,  má 
Objednávate� právo požadova� od Zhotovite�a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR 
za každý de� omeškania. 

4. Ak zhotovite� neza�ne stavebné práce v dohodnutom termíne, uvedenom v �l. III tejto zmluvy,  
ods. 1, body 1.1. a 1.2, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, Objednávate� je oprávnený 
požadova� od Zhotovite�a zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý de�
omeškania a to od prvého d�a omeškania vrátane. V takomto prípade je Zhotovite� povinný 
zmluvnú pokutu zaplati� za obdobie až do d�a za�atia prác, alebo do momentu zániku 
zmluvného vz�ahu na základe tejto zmluvy. Ak neza�ne zhotovite� práce na realizácii diela ani 
po siedmich d�och po dohodnutom termíne za�atia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude 
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toto považované z podstatné porušenie zmluvy v dôsledku ktorého je Objednávate� oprávnený 
od zmluvy odstúpi�. V takomto prípade má Objednávate� vo�i Zhotovite�ovi zárove� právo 
uplatni� si za porušenie zhotovite�ovej povinnosti za�a� stavebné práce v dohodnutom termíne 
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela, vrátane DPH dohodnutej v tejto 
zmluve, pri�om toto právo mu vznikne d�om zániku tejto zmluvy. 

5. Termíny, uvedené v tejto zmluve, sú pre Zhotovite�a záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo 
strany Zhotovite�a k oneskoreniu dlhšiemu ako 15 kalendárnych dní, a to z dôvodov, ktoré sú na 
jeho strane, je Objednávate� oprávnený od tejto zmluvy odstúpi� a uplatni� si za porušenie 
zhotovite�ovej  povinnosti zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela v rátane 
DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

�lánok VIII. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Možnos� a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od �asti záväzkov tejto zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže Zmluvná strana  uplatni� do  30 
dní od �asu, kedy sa o porušení dozvedela. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy budú považova�:  
a) ak Zhotovite� bude preukázate�ne realizova� dielo vadne, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi ur�enými platnými normami a inou 
dokumentáciou viažucou sa k zhotoveniu diela a ak napriek upozorneniu Objednávate�a 
vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil, 

b) ak Zhotovite� bude postupova� pri zhotovení diela tak, že to bude nasved�ova� tomu, že      
zmluvný termín dokon�enia diela nebude dodržaný, 

c) ak Zhotovite� bude v omeškaní s ukon�ením a odovzdaním diela  viac ako 7 dní, 
d) ak Objednávate� bude meška� s úhradou faktúry dlhšie ako 30 dní.  

4. Zmluvu možno tiež ukon�i� kedyko�vek písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomnou 
výpove�ou aj bez uvedenia dôvodu. V prípade  výpovede je výpovedná lehota 30 dní a za�ína 
plynú� prvým d�om nasledujúceho mesiaca  po doru�ení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí by� uskuto�nené písomnou formou a bude ú�inné d�om  doru�enia 
druhej Zmluvnej strane, pri�om Zmluvné strany sú povinné bezodkladne po  zániku zmluvy 
vráti� si dovtedy poskytnuté plnenia a uhradi� všetky škody, ktoré  poškodenej Zmluvnej 
strane odstúpením od zmluvy vznikli. 

6. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpi� iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo Zmluvných strán odstúpi� od tejto zmluvy je povinná svoje 
rozhodnutie oznámi� druhej strane písomne. Odstúpenie od zmluvy nemá  vplyv na povinnos�
Zmluvných strán zaplati� zmluvné pokuty a nahradi� vzniknutú škodu. 

�lánok IX. 
ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 
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1. Táto zmluva nadobúda platnos� d�om podpisu oboma Zmluvnými stranami a ú�innos�
nasledujúci de� po dni zverejnenia v zmysle § 47a Ob�ianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a prílohy je v súlade a v rozsahu 
zákona �. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie 
je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

3. Právne vz�ahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené, sa riadia právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.

4. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú úplne alebo �iasto�ne neplatnými, 
zostane ú�innos� ostatných ustanovení ako celku nedotknutá. Zmluvné strany sa však  zaväzujú, 
že neplatné ustanovenia nahradia novými úpravami, ktoré najvhodnejšie vystihujú zamýš�aný 
ú�el neplatných ustanovení.

5. Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia pod�a tejto zmluvy budú medzi Zmluvnými 
stranami doru�ované osobne, elektronicky alebo listami doru�enými doporu�enou poštou na 
adresy uvedené v úvode zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doru�ené 
okamihom ich prevzatia druhou Zmluvnou stranou. Písomnos� doru�ovaná poštou sa bude 
považova� za doru�enú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou Zmluvnou stranou, ktorej bola 
adresovaná, a to d�om, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doru�enie 
písomnosti ur�enej Zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielate� akejko�vek písomnej správy 
môže požadova� písomné potvrdenie príjemcu.

6. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli súhlasia s �ou, na znak �oho ju podpisujú.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumite�ne, nie v tiesni, ani 
za nápadne nevýhodných podmienok.

8. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom Zmluvných 
strán.

9. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch s platnos�ou originálu, 
z ktorých Objednávate� preberá jedno vyhotovenie a Zhotovite� preberá jedno vyhotovenie.

Prílohy k Zmluve o dielo: 
Príloha �. 1: Identifika�né údaje navrhovate�a  
Tabu�ka �. 1 – ocenenie stavebných prác  

V ......... d�a ......................2020    V Žiline d�a ........................ 2020 

Zhotovite�:       Objednávate�:    
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...................................................         .......................................................... 
   
                    Ing. Ján Barien�ík, PhD.  
                                konate�  
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Príloha �. 3: �estné vyhlásenie  navrhovate�a

Názov obchodnej verejnej sú�aže:  

„Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“ 
         

Obstarávate�: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40  Žilina. 

Vyplní navrhovate�: 

(Uve�te obchodné meno a adresu sídla, identifika�né údaje uchádza�a, meno zodpovednej osoby, 
resp. oprávneného zástupcu) 

�estné vyhlásenie 

Dolu podpísaný oprávnený zástupca �estne vyhlasujem, že:  

1) Navrhovate� sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo 
Výzve na obchodnú verejnú sú�až, ktorú obstarávate� vyhlásil zverejnením na svojom 
webovom sídle. Navrhovate� vyhlasuje, že tieto podmienky a požiadavky obstarávate�a bez 
výhrad akceptuje. 

2) Všetkému, �o bolo vo Výzve na obchodnú verejnú sú�až uvedené, navrhovate� porozumel a na 
to, �o navrhovate�ovi nebolo jasné a zrozumite�né, využil možnos�  inštitútu vysvet�ovania v 
�ase plynutia lehoty na predkladanie  návrhov do predmetnej sú�aže.  

3) Navrhovate� zobral na vedomie, že na oboznámenie sa s rozsahom a povahou stavebného diela 
mohol využi� možnos� obhliadky predmetu na zhotovenie diela. Vyhlasuje, že sú mu známe 
všetky technické a  kvalitatívne podmienky, nevyhnutné na realizáciu diela.  

4) Navrhovate�om všetky predložené doklady/dokumenty sú nepozmenené, pravdivé a úplné. Pri 
stanovení kone�nej ceny za predmet sú�aže boli navrhovate�om zoh�adnené všetky riziká 
a skuto�nosti, spojené s plnením predmetu sú�aže, vrátane všetkých �alších nákladov, ktoré sú 
potrebné na kompletnú realizáciu uskuto�nenia predmetu sú�aže. Cena diela odráža všetky 
podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré navrhovate� odôvodnene predvída pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

5) Navrhovate� bude povinný po�as poskytovanej služby dodržiava� všetky platné zásady 
v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce 
z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí pri poskytovaní služby.  
Navrhovate� bude zodpoveda� za bezpe�nos� a ochranu zdravia pracovníkov, ktorí budú 
realizova� stavebné dielo, za bezpe�ný technický stav mechaniza�ných zariadení, strojov 
a prístrojov a prepravných prostriedkov, použitých pri realizácii stavebného diela. 

6) Navrhovate� predložením svojho návrhu potvrdzuje, že v �ase lehoty na predkladanie ponúk 
sp��a kvalifika�né, odborné technické a iné predpoklady, disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalos�ami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné, a akéko�vek iné predpoklady 
stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami  pre riadne 
poskytnutie služby. 
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7) Navrhovate� vykoná stavebné dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpe�enstvo v  dohodnutom �ase v zmysle požiadaviek obstarávate�a, zabezpe�í a bude 
financova� všetky prípadné subdodávate�ské práce pri zhotovení diela  a nies� za tieto záruku 
v plnom rozsahu. 

8) Navrhovate� bude bezodkladne písomne informova� obstarávate�a o akejko�vek situácii, ktorá 
je považovaná za konflikt záujmov pod�a § 23 zákona �. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
ktorá by mohla vies� ku konfliktu záujmov kedyko�vek v priebehu procesu obchodnej verejnej 
sú�aže.  

V ........................ , d�a ............................         ..................................................... 
Meno a priezvisko, podpis 
oprávnenej osoby navrhovate�a 
a odtla�ok pe�iatky navrhovate�a 
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Príloha  �. 4: �estné vyhlásenie   

Názov obchodnej verejnej sú�aže:  

„Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“  

  
        

Obstarávate�: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40  Žilina.

Vyplní navrhovate�: 

(Uve�te obchodné meno, identifika�né údaje, meno oprávnenej osoby) 

�estné vyhlásenie 

Ako oprávnená osoba navrhovate�a �estne vyhlasujem, že navrhovate� nemá uložený zákaz ú�asti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený kone�ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.). 

V ........................ , d�a ............................ 

      ..................................................... 

Meno a priezvisko, podpis 
oprávnenej osoby navrhovate�a 
a odtla�ok pe�iatky navrhovate�a 
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Príloha  �. 5: �estné vyhlásenie   

Názov obchodnej verejnej sú�aže:  

„Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline“  

  
        

Obstarávate�: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kva�alova 2, 011 40  Žilina.

Vyplní navrhovate�: 

(Uve�te obchodné meno, identifika�né údaje, meno oprávnenej osoby) 

�estné vyhlásenie 

Ako oprávnená osoba navrhovate�a �estne vyhlasujem, že zástupca navrhovate�a (zhotovite�a), 
ktorý bude poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných �inností, súvisiacich 
s realizáciou diela, disponuje primeranou praxou.  

V ........................ , d�a ............................ 

      ..................................................... 

Meno a priezvisko, podpis 
oprávnenej osoby navrhovate�a 
a odtla�ok pe�iatky navrhovate�a 



Príloha �. 6

Trvanie zmluvného 
vz�ahu na dodanie 
stavebných prác 

Finan�ný objem za práce  v € 
bez DPH 

Odberate� a kontaktná osoba 
odberate�a

Adresa odberate�a

Rok  2020 január až po vyhlásenie výzvy 

1.

2.

3.

Rok 2019 - január až december 

1.

2.

3.

Rok 2018 január až december 

1.

2.

3.

Rok 2017 január až december 

1.

2.

3.

V ..................d�a ..........................
Vypracoval (meno a priezvisko)
Podpis zodpovednej osoby

Zoznam uskuto�nených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti  za 
predchádzajúce 3 roky  alebo za obdobie, za ktoré je dostupné 

* Obstarávate�  bude sledova� hodnotu poskytnutých uskuto�nených stavebných prác   minimálne  v súhrnnej  hodnote 30 000,00  € bez DPH za 
sledované obdobie spolu. 


