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Prieskum trhu 
 (realizovaný formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

1. Obstarávateľ 

 

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

Sídlo:                          Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

Zastúpený:   Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ  

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

IČO:                           36 007 099 

IČ DPH:                     SK 2020444583 

IBAN:   SK19 0900 0000 0050 3504 4524 

SWIFT:   GIBASKBX 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3510/L 

Kontaktná osoba:       Ing. Peter Ďurkovský, oddelenie verejného obstarávania 

Telefón:                      +421 415660168 

E-mail:                        peter.durkovsky@dpmz.sk 

Obstarávateľ:  podľa § 9 ods. 1 písm. a) vykonávajúci vybrané činnosti v odvetví 

   dopravy podľa § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

   neskorších predpisov 

 

 

2. Názov zákazky 

 

Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

 

3. CPV kód predmetu obstarávania 

 

Spoločný slovník obstarávania (Hlavný slovník): 

71631200-2 Technická inšpekcia automobilov  

 

 

4. Druh zákazky 

 

Služba 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 991,10 EUR bez DPH  (na obdobie 24 mesiacov) 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
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Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky obstarávateľ vychádzal z predpokladaného počtu 

technických a emisných kontrol, ktoré bude potrebné vykonať pre jednotlivé kategórie 

vozidiel obstarávateľa počas nasledujúcich 24 mesiacov (od 28.03.2019 do 27.03.2021), 

pričom na prepočet boli použité doposiaľ platné zmluvné ceny za pravidelné technické 

kontroly a za emisné kontroly  a za osvedčenie a kontrolnú nálepku. Obstarávateľ 

predpokladá, že finančná hodnota za plánované TK a EK spolu môže byť na úrovni 

predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej vyššie.  

Prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky nemusí byť dôvodom na odmietnutie 

(neprijatie) ponuky, resp. nemusí byť dôvodom na zrušenie tohto prieskumu trhu. 

 

 

6. Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia  

 

Predmetom zákazky je vykonávanie technických kontrol cestných motorových vozidiel (ďalej 

aj ako „TK“) a emisných kontrol cestných motorových vozidiel (ďalej aj ako „EK“), ktoré 

vykoná úspešný uchádzač (ako zhotoviteľ) na vozidlách na vozidlách obstarávateľa. 

Zhotoviteľ vykoná tieto kontroly v súlade s právnymi predpismi a legislatívou Slovenskej 

republiky platnými v čase vykonania TK a EK. 

Počet cestných motorových vozidiel, ktoré absolvujú technickú a emisnú kontrolu nebude 

zmluvne stanovený, obstarávateľ však v tabuľke nižšie uvádza predpokladaný počet TK a EK, 

ktoré plánuje realizovať u úspešného uchádzača. Táto informácia slúži teda 

záujemcovi/uchádzačovi k tomu, aby mohol stanoviť a ponúknuť primeranú cenu za predmet 

zákazky (pre každú kategóriu vozidiel). 

 

Tabuľka: 

 

Predpokladaný počet TK a EK za obdobie 

od 28.03.2019 do 27.03.2021 

kategória 
počet plánovaných 

TK 
počet plánovaných EK 

M1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 5 
2 (benzín R-KAT) + 3 (benzín 

KAT) 

N1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 5 5 (diesel/OBD) 

M3 (okrem LPG, CNG) 

99 (z toho 4 

kontroly sú 

elektrobusy a 32 

kontrol hybridné 

vozidlá) 

85 (z toho 65 s DPF filtrom a 20 

bez DPF filtra), pričom 32 

kontrol zo 65 sú hybridné 

vozidlá, t.j. pohon: el. trakč. 

motor + diesel motor/generátor  

N3 (okrem LPG, CNG) 4 (bezKAT) 

N3G (okrem LPG, CNG) 2 2 

O1 (do 0,75 t) 1 - 

T1 2 2 

 

Predpokladaný počet TK a EK je stanovený pre obdobie 24 mesiacov (od 28.03.2019 do 

27.03.2021). Uvedené počty TK a EK majú informatívny charakter a môžu sa v skutočnosti 

líšiť v závislosti od aktuálneho vozidlového parku. 

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ bude vykonávať TK a EK vozidiel obstarávateľa na svojom 

pracovisku stanice technickej kontroly (ďalej aj ako „STK“). 
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Obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že touto výzvou oslovuje predovšetkým 

subjekty zo Žiliny a najbližšieho okolia, ktoré sú schopné a oprávnené realizovať TK a EK 

kategórií vozidiel obstarávateľa na svojich pracoviskách STK. Uvedené obstarávateľ 

odôvodňuje tým, že z prevádzkového ale aj finančného hľadiska nie je ekonomické 

a hospodárne pre obstarávateľa pristavovať vozidlá (a zvlášť autobusy MHD) v iných, 

vzdialených pracoviskách STK okrem oprávnených pracovísk STK v spádovej oblasti mesta 

Žilina. 

Obstarávateľ zároveň uvádza, že z prevádzkových dôvodov bude v zmluvných podmienkach 

návrhu zmluvy požadované zo strany obstarávateľa vykonanie TK a EK vozidiel DPMŽ do 

1,5 – 2 hodín po zaevidovaní v príjmovej kancelárii STK zhotoviteľa. Týmto opatrením 

obstarávateľ predchádza neprimeraným prestojom, ktoré majú negatívny dopad na prevádzku 

a ekonomiku predovšetkým mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 

 

Predmetná zákazka nie je rozdelená na časti. 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

Obhliadka sa nerealizuje. 

 

 
7. Forma zmluvného vzťahu  

 

Obstarávateľ uzavrie s jedným úspešným uchádzačom Zmluvu o vykonávaní technických 

kontrol cestných motorových vozidiel a emisných kontrol motorových vozidiel, uzatvorená 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov), (ďalej aj ako „zmluva“). 

Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom na predmet zákazky zmluvu v trvaní 24 

mesiacov, pričom predpokladá, že k plneniu zmluvy dôjde od 28.03.2019. 

Návrh zmluvy predloží obstarávateľ úspešnému uchádzačovi elektronickou poštou (e-

mailom) za účelom vzájomného odsúhlasenia jej znenia s cieľom jej uzavretia. 

 

 

8. Financovanie predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.  

Obstarávateľ neposkytuje záujemcom/uchádzačom/úspešnému uchádzačovi finančné zálohy 

ani preddavky na realizáciu predmetu zákazky. 

 

 

9. Jazyk v predmetnom verejnom obstarávaní a komunikácia 

 

Ponuka a tiež doklady v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku Slovenskej 

republiky, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady predložené v cudzom (pôvodnom jazyku) 

uchádzača musia byť zároveň predložené aj ako úradný preklad týchto dokladov do 

slovenského jazyka. Výnimka platí pre doklady predložené v českom jazyku. Tieto sú plne 

akceptované.  

 

Komunikácia a spôsob výmeny informácií:    

-zaslanie výzvy na predkladanie cenových ponúk: e-mailom; 

-vysvetľovanie informácií uvedených v ponuke a týkajúcich sa predmetu zákazky: e-mailom; 

-predkladanie ponúk zo strany uchádzača: e-mailom na adresu: peter.durkovsky@dpmz.sk;  

-vysvetľovanie informácií uvedených v ponuke uchádzača: e-mailom; 



„Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ“ 

 

 4 

-informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslaná uchádzačom: e-mailom; 

-zaslanie návrhu zmluvy uchádzačovi: e-mailom; 

-doručenie odsúhlasenej a úspešným uchádzačom potvrdenej zmluvy určenej na uzavretie: 

v listinnej forme na adresu sídla obstarávateľa; 

 

 

10. Podmienky účasti a doklady, ktoré tvoria ponuku 

 

Uchádzač predloží obstarávateľovi v lehote do uplynutia termínu na predkladanie ponúk  

nasledovné doklady: 

1.)Krycí list ponuky – na tento účel uchádzač požije Prílohu č. 1 tejto výzvy. V tomto 

dokumente vyplní požadované údaje, prípadne do Poznámky uvedie ešte aj údaje, ktoré 

pokladá za dôležité uviesť. Doklad predkladá e-mailom ako scan vo formáte .PDF ako súčasť 

ponuky, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

  

2.)Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“ alebo aj ako „zákon 

o verejnom obstarávaní“). Za týmto účelom uchádzač predloží e-mailom ako súčasť ponuky   

Čestné vyhlásenie (t.j. použije na tento účel Prílohu č. 2 tejto výzvy), vyhotovené ako scan 

v .PDF formáte,  podpísané oprávnenou osobou uchádzača. Čestné vyhlásenie predkladá 

každý uchádzač. V súlade s ustanovením § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ uvádza, že doklad, 

ktorým sa preukazuje oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e), uchádzač do ponuky nepredkladá, nakoľko túto 

skutočnosť si obstarávateľ overí v príslušnom informačnom systéme verejnej správy. Toto 

platí pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zapísaní v Zozname 

hospodárskych subjektov (viď § 152 ZVO). Obstarávateľ uvádza, že aj Zoznam 

hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v Slovenskej republike, 

je informačným systémom verejnej správy (podľa § 152 ods. 7 ZVO), ktorý obstarávateľ 

okrem iných informačných systémov verejnej správy využíva ku kontrole predmetnej 

podmienky účasti. 

 

3)Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. f) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“ alebo aj ako „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 

Ak je uchádzač platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre 

verejné obstarávanie v Slovenskej republike a má skutočnosť podľa § 32 ods.1 písm. f) platne 

zapísanú v tomto zozname, do ponuky neprikladá za týmto účelom žiadny doklad (v súlade s 

§ 32 ods. 3 ZVO), nakoľko túto skutočnosť si obstarávateľ overí v informačnom systéme 

verejnej správy, ktorým je Zoznam hospodárskych subjektov. 

Ak uchádzač vôbec nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov alebo ak uchádzač 

nemá skutočnosť platne zapísanú podľa § 32 ods. 1 písm. f) v Zozname hospodárskych 

subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v Slovenskej republike, predloží 

v ponuke doklad Čestné vyhlásenie (Príloha č. 3 tejto výzvy). Toto Čestné vyhlásenie 

podpísané oprávnenou osobou uchádzača predloží v ponuke e-mailom ako scan vo formáte 

.PDF. 

 

4)Každý uchádzač predloží v ponuke Čestné vyhlásenie (použije Prílohu č. 4 tejto výzvy), 

v ktorom deklaruje skutočnosti týkajúce sa konfliktu záujmov. Tento doklad bude slúžiť 
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obstarávateľovi k celkovému posúdeniu existencie či neexistencie dôvodov na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO v tomto verejnom obstarávaní. Doklad vyhotovený ako scan 

vo formáte .PDF podpísaný oprávnenou osobou uchádzača bude súčasťou ponuky, ktorú 

uchádzač e-mailom predkladá obstarávateľovi. 

 

5.)Každý uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad s názvom Cenová ponuka. Na tento 

účel uchádzač vyplní Prílohu č. 5 tejto výzvy a predkladá ju v ponuke e-mailom ako scan vo 

formáte .PDF  podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

-poznámka: cenová ponuka bude prílohou zmluvy, ktorú uzavrie obstarávateľ s úspešným 

uchádzačom;  

 

 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk v tomto prieskume trhu je najnižšia cena v EUR bez DPH 

za vykonanie jednej pravidelnej technickej kontroly a jednej emisnej kontroly spolu (t.j. bez 

ceny za osvedčenia a bez ceny za kontrolné nálepky) pre jeden autobus kategórie M3.  

Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez DPH za vykonanie 

jednej pravidelnej technickej kontroly a jednej emisnej kontroly spolu (t.j. bez ceny za 

osvedčenia a bez ceny za kontrolné nálepky) pre jeden autobus kategórie M3.  

 

V prípade, ak ponúknuté ceny úspešného uchádzača za TK a EK ostatných kategórií vozidiel 

(okrem autobusov M3) budú v porovnaní s cenami služieb TK a EK na trhu neúmerne 

vysoké, obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto uchádzačom zmluvu na 

predmet zákazky. 

 

Uchádzač musí do ponúknutých cien za TK a EK zahrnúť všetky súvisiace náklady spojené 

s realizovaním predmetu zákazky. Ponúknutá cena bude záväzná a platná bude počas celého 

trvania zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Výnimkou môžu byť legislatívne zmeny 

súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, ktoré sa nedali v priebehu zadávania zákazky 

a v priebehu prípravy ponuky predvídať. 

 

Elektronická aukcia: v tomto obstarávaní sa nebude uplatňovať elektronická aukcia. 

 

 

12. Forma, miesto a spôsob predkladania ponúk 

 

Uchádzač predkladá svoju ponuku výlučne elektronickou poštou (e-mailom) v elektronickej 

forme ako scan dokumentov podľa bodu 10. tejto výzvy a to vo formáte .PDF na adresu: 

peter.durkovsky@dpmz.sk.  

 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk 

Termín: do 13.03.2019 (vrátane tohto dňa) 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú vyhodnotené. Predložené ponuky 

nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

 

 

14. Lehota na vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve a informácií týkajúcich sa 

predmetu zákazky 
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Uchádzač môže požiadať obstarávateľa o písomné vysvetlenie informácií, ktoré sú uvedené 

vo výzve na predkladanie cenových ponúk a ktoré sa týkajú predmetu zákazky. Môže tak 

urobiť v termíne najneskôr do 08.03.2019. Žiadosť o vysvetlenie uchádzač zašle e-mailom na 

adresu obstarávateľa: peter.durkovsky@dpmz.sk. Obstarávateľ bezodkladne, najneskôr do 

11.03.2019 odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie podá záujemcovi/uchádzačovi písomne 

(e-mailom) vysvetlenie informácií a podmienok uvedených vo výzve a týkajúcich sa 

predmetu zákazky. Toto vysvetlenie spolu s otázkami zo žiadosti zašle súčasne všetkým 

osloveným subjektom a zverejní na svojom webovom sídle pri predmetnej zákazke. Ak bude 

potrebné, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.  

 

 

15. Vyhodnotenie ponúk, informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ ponuky vyhodnotí, či uchádzač splnil 

podmienky/požiadavky stanovené obstarávateľom na predmet zákazky a či uchádzač 

predložil všetky doklady požadované obstarávateľom vo výzve. V prípade, že uchádzač splnil 

všetky stanovené podmienky/požiadavky vo výzve a predložil všetky požadované doklady, 

bude jeho ponuka vyhodnocovaná na základe hodnotiaceho kritéria. Stanovené bude 

umiestnenie uchádzačov v poradí a určený bude úspešný uchádzač. Ak počas vyhodnotenia 

ponúk bude relevantné, obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a určí lehotu na 

doručenie vysvetlenia. 

Obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk informáciu o výsledku oznámi každému 

uchádzačovi, ktorý predložil ponuku a zároveň výsledok zverejní na svojom webovom sídle 

pri konkrétnej zákazke. Obstarávateľ zdokumentuje priebeh verejného obstarávania a záznam 

uchováva v dokumentácii z obstarávania zákazky. 

 

 

16. Postup po vyhodnotení ponúk 

Po odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk obstarávateľ vyzve 

úspešného uchádzača k uzatvoreniu zmluvy na predmet zákazky. Za týmto účelom 

obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi e-mailom návrh zmluvy na vzájomné 

odsúhlasenie jej konečného znenia. Cena za TK a EK vozidiel je však záväzná, bez možnosti 

zmeny v procese odsúhlasovania návrhu zmluvy. 

 

 

17. Zábezpeka ponuky a lehota viazanosti ponúk 

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

Lehota viazanosti ponúk nie je určená. 

 

 

18. Doplňujúce informácie 

 

Všetky náklady na vypracovanie a predloženie ponuky znáša uchádzač bez možnosti ich 

uplatnenia voči obstarávateľovi. Uchádzač môže v predmetnom verejnom obstarávaní 

predložiť v lehote na predkladanie ponúk iba jednu ponuku. Obstarávateľ si vyhradzuje právo 

neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien 

uchádzačov a vyhradzuje si zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky 

neprimerane prekročia výšku finančných prostriedkov, ktorú môže obstarávateľ použiť na 

financovanie predmetu zákazky. Tiež si vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu 

zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu začatý, alebo ak sa v priebehu 
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obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno v obstarávaní 

pokračovať. V prípade zrušenia postupu zadávania zákazky bude táto skutočnosť oznámená 

všetkým známym záujemcom/uchádzačom a zároveň zverejnená na webovom sídle 

obstarávateľa. 

Predložením ponuky uchádzač obstarávateľovi deklaruje, že sa oboznámil so všetkými 

požiadavkami a informáciami, ktoré sa týkajú predmetu obstarávania a ktoré sú uvedené 

v tejto výzve a že je spôsobilý sa uchádzať o predmetnú zákazku. 

 

 
19. Zverejnenie výzvy na webovom sídle obstarávateľa 

 

Za účelom transparentnosti je táto výzva na predkladanie cenových ponúk v deň odoslania 

hospodárskym subjektom zároveň zverejnená na webovom sídle obstarávateľa na adrese:  

http://www.dpmz.sk/verejne-obstaravanie/  

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa: 06.03.2019 

 

 

Vyhotovil: Ing. Peter Ďurkovský 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpmz.sk/verejne-obstaravanie/
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Príloha č. 1: Krycí list ponuky 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

Postup obstarávania: Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

cenových ponúk  

 

Identifikačné údaje uchádzača (vyplní uchádzač) 

 

1. Obchodné meno (názov) uchádzača: 

 

2. Adresa sídla uchádzača: 

 

3. IČO: 

 

4. IČ DPH: 

 

5. DIČ: 

 

6. Zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri: 

 

7. IBAN: 

 

8. SWIFT: 

 

9. Bankové spojenie (banka): 

 

10. Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre účely tohto obstarávania, jej telefónne číslo 

a e-mailová adresa: 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

Postup obstarávania: Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

cenových ponúk  

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky a ktoré sú obstarávateľom špecifikované vo výzve na predkladanie 

cenových ponúk k danej zákazke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

Postup obstarávania: Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

cenových ponúk  

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania  alebo obvyklého pobytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

Postup obstarávania: Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

cenových ponúk  

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) v nadväznosti na § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v konflikte 

záujmov vo vzťahu k obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní zákazky. 

Uchádzač zároveň čestne vyhlasuje, že prostredníctvom osôb uchádzača neboli vyvíjané a ani 

nebudú vyvíjané voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa (ktorá je alebo by mohla byť 

zainteresovanou osobou podľa § 23 cit. zákona, tzv. „zainteresovaná osoba“) akékoľvek 

aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nás ako uchádzača v predmetnom verejnom 

obstarávaní zákazky. 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že neposkytol a neposkytne akejkoľvek, čo i len potencionálne 

zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako 

motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním predmetnej zákazky. 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že bude bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek 

situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu 

záujmov kedykoľvek v priebehu procesu tohto verejného obstarávania. 

Uchádzač tiež čestne vyhlasuje, že poskytne obstarávateľovi v postupe tohto verejného 

obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 5: Cenová ponuka 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ 

 

Postup obstarávania: Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

cenových ponúk  

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................ predkladá 

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

cenovú ponuku na predmet zákazky, ktorý je podrobne špecifikovaný vo výzve na 

predkladanie cenových ponúk: 

 

Tabuľka č. 1: Hodnotiace kritérium* 

 

kategória 

vozidla 

druh 

vozidla 

EUR bez DPH 

cena za 

pravidelnú 

TK                                 

(bez ceny za 

osvedčenie a 

nálepku) 

cena za EK                                                     

(bez ceny za 

osvedčenie a 

nálepku) 

*cena spolu 

za TK a EK                                 

(bez cien za 

osvedčenia a 

nálepky) 

M3 autobus       

 

Poznámka: uchádzač uvádza ceny v zaokrúhlení na dve desatinné miesta 

 

 

Tabuľka č. 2: Ceny platné pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. na obdobie od 28.03.2019  

do 27.03.2021 

 

Časť: Technické kontroly 

 

 

kategória vozidiel cena v EUR bez DPH poznámka 

M1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 
 

  

N1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 
 

  

M3 (okrem LPG, CNG) 
 

  

N3 (okrem LPG, CNG) 
 

  

N3G (okrem LPG, CNG) 
 

 nákl.diesel, 4x4, montáž. ploš. 

O1 (do 0,75 t) 
 

  

T1 
 

  

Kontrolná nálepka (pridel. + vyznač.) 
 

  

Osvedčenie o TK (pridel. + vystav.) 
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Časť: Emisné kontroly 

 

 
cena v EUR bez DPH poznámka 

M1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 
 

 benzín R-KAT, benzín KAT 

N1 (okrem LPG, CNG, 4x4) 
 

 diesel OBD 

M3 (okrem LPG, CNG) 
 

  

N3 (okrem LPG, CNG) 
  

N3G (okrem LPG, CNG) 
 

  

T1 
 

  

Kontrolná nálepka (pridel. + vyznač.) 
 

  

Osvedčenie o EK (pridel. + vystav.)   

 

*Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) 

v Slovenskej republike. 

*Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) 

v Slovenskej republike. 

 

(poznámka: *uchádzač ponechá relevantnú možnosť, prípadne doplní informácie) 

 

 

Ponúknuté ceny sú platné do 27.03.2021.  Uchádzač sa zaväzuje ponúknuté ceny 

dodržiavať, pokiaľ s ním obstarávateľ uzavrie na predmet zákazky zmluvu. 

V cenách za TK a EK vozidiel DPMŽ sú zahrnuté všetky súvisiace náklady spojené 

s realizáciou predmetu zákazky. 

Uchádzač je oboznámený s informáciou uvedenou vo výzve na predkladanie cenových 

ponúk, podľa ktorej obstarávateľ požaduje vykonanie TK a EK vozidla DPMŽ do 1,5 – 

2 hodín po jeho zaevidovaní v príjmovej kancelárii STK zhotoviteľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 


