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Obchodná verejná súťaž 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 

podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

I.    Vyhlasovateľ 

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

Kontaktná osoba:       Ing. Peter Ďurkovský, referát verejného obstarávania 
Tel:                             +421 415660168 
E-mail:                        peter.durkovsky@dpmz.sk 

    (ďalej len „ vyhlasovateľ “) 

 

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž" alebo „OVS“) na predkladanie 
návrhov  na uzatvorenie Zmluvy o dielo: 

 

„Rekonštrukcia strechy dielne T-BUS“ 

 

 

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je rekonštrukcia strechy dielne T-Bus, ktorá sa nachádza v priestoroch  
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na Kvačalovej ulici v Žiline. Jedná sa o rekonštrukciu 
strešného plášťa plochej strechy o výmere cca 668 m2 pokrytej asfalto-lepenkovými pásmi, 
vrátane demontáže pôvodných poškodených svetlíkov a ich nahradenia novými svetlíkmi. 
Zákazka pozostáva z klampiarskych a izolačných prác vrátane dodávky materiálu (aj  
svetlíkov) a montáže. 

 
Popis požadovaných prác a konštrukcií pri rekonštrukcii strechy dielne T-BUS 
 
Celková plocha strechy   je 668 m2; 
Počet a rozmery svetlíkov  8 ks svetlíkov s rozmermi  1,8m x 6,7m; 
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Odtokové vpuste strešné kolmé v počte 4 ks priemeru do 125 mm;  
Držiaky bleskozvodu  (PU23) 60 ks; 
Odvetrávacie  komínky  6 ks;  
 
Pri rekonštrukcii strechy budú použité práce 71 –Izolácie (712 – Povlakové krytiny),76 – 
Konštrukcie (764 – Konštrukcie klampiarske); Demontáž , dodávka a montáž svetlíkov; 
      
Izolácie 
1. mechanické vyčistenie strechy od nečistôt a nánosov – plocha strechy 668 m2; 
2. vyrovnanie nerovností strechy (napr. pieskovým posypom); 
3. vysušenie zavlhnutých častí betónového podložia + asf. náter za studena na ploche cca 100 
m2; 
4. vyspravenie bublín a odlepených častí lepenky na ploche cca 200 m2; 
5. vyplnenie a dotmelenie viditeľných prasklín strešným tmelom, vyspádovanie priehlbín na   
streche s plochou cca 50 m2; 
6. penetrácia strechy na ploche 668 m2, atiky na ploche 291 m2; 
7. vyspravenie ostrých uhlov medzi vertikálnymi a horizontálnymi plochami vložkami  
z polystyrénu ukotvenými asfaltovým lepidlom v dĺžke cca 200 m; 
8. Izolácia detailov strechy (odtokové vpuste, uhly atiky, svetlíky); 
9. Izolácia (obalenie) držiakov bleskozvodu; 
10. Realizácia samotnej hydroizolácie strechy (modifikované asfaltové pásy najvyššej kvality 
alebo PVC fólia. Plocha strechy cca 668 m2, plocha atiky cca 291 m2). V prípade použitia 
asfaltových pásov bez povrchovej úpravy nanesenie ochrannej  a reflexnej vrstvy na celkovej 
ploche cca 959 m2; 
 
Konštrukcie klampiarske 
1. demontáž plechu z olemovania múrov (atika); 
2. dodávka a montáž plechu (atika); 
3. demontáž a montáž odtokových vpustí  kolmých; 
 
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu z realizovanej rekonštrukcie strechy. 
Záruka proti zatekaniu sa požaduje v dĺžke  5 rokov. 
         
 

 

Ostatné informácie k predmetu súťaže:   

»Poskytnutie zálohy zhotoviteľovi: nie (objednávateľ diela neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu 
finančnú zálohu na zhotovenie diela alebo jeho časti). 

»Forma uzavretého zmluvného vzťahu (zmluvy): Zmluva o dielo. 

»Variantné riešenia: nie. 

»Zverejnenie súťaže: táto súťaž je zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže 
a dostupná je na webovej adrese: http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 
Na uvedenej webovej adrese je k dispozícii v časti Prílohy aj fotodokumentácia, ktorá 
informuje o aktuálnom stave strechy, strešných prvkov, ako aj svetlíkov. 
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III.   Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže 

Navrhovateľ je povinný: 

1)Predložiť návrh Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej súčasťou bude podrobná cenová  
kalkulácia navrhovaného riešenia rekonštrukcie strechy (materiál a práce) vrátane dopravných 
nákladov. Súčasťou zmluvy môže byť iba jedno navrhované riešenie rekonštrukcie strechy. 
V prípade predloženia viacerých variantných riešení nebude takýto návrh vyhodnotený. 
Navrhnutá zmluvná cena za celú realizáciu diela bude konečná, nebude možné ju ďalej meniť 
(dodatkami a pod.). 
 
2.)Navrhovateľ predloží doklad o oprávnení podnikať a vykonávať práce a činnosti, ktoré 
sú predmetom súťaže, t.j. predloží úradne overený aktuálny výpis z obchodného / 
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia návrhu. Ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, tieto doklady predkladá každý člen skupiny osobitne. 
 
 
3.)Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi zoznam realizovaných prác (rekonštrukcií)  
identického alebo podobného charakteru a to: minimálne 2 rekonštrukcie strechy za posledné 
2 roky ku dňu odovzdania návrhu do súťaže, pričom hodnota každej realizovanej zákazky 
musí byť minimálne 20.000,00 Eur bez DPH. Tento zoznam bude v členení: názov 
organizácie alebo subjektu, pre ktorý bola rekonštrukcia realizovaná, stručný popis 
rekonštrukcie, celková zmluvná cena rekonštrukcie v EUR bez DPH, kontaktná osoba (meno, 
telefón, e-mail) na osobu subjektu, kde bola rekonštrukcia realizovaná. Navrhovateľ, ktorý 
bude v súťaži vyhodnotený ako úspešný a ktorého návrh bude prijatý následne pred 
uzatvorením Zmluvy o dielo bude vyzvaný, aby doložil fotokópie týchto zmlúv ku svojmu 
návrhu. Bez doloženia týchto dokladov nebude s vybratým navrhovateľom zmluva 
uzatvorená.  
 

 

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

     

 

V.   Kritériá hodnotenia ponúk 

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom vyjadrená v EUR bez DPH za 
realizáciu celej rekonštrukcie vrátanie dodávky materiálu a realizovaných prác. Cena 
bude uvedená po zaokrúhlení na dve desatinné miesta. 

S navrhovateľom, ktorý navrhne najnižšiu cenu celkom za predmet súťaže a ktorý doložil 
všetky potrebné doklady uvedené vyššie v tejto výzve bude uzatvorená Zmluva o dielo.  
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Elektronická aukcia: nie. 

VI.  Spôsob a miesto podávania návrhov 

� Miesto doručenia návrhov 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária 
č. 109 (pri neprítomnosti  na podateľnu, I. posch.) 

 

� Formálne náležitosti podávania návrhov 

Navrhovateľ predloží svoj návrh s požadovanými dokladmi písomne 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 - NEOTVÁRA Ť" 

� označenie predmetu súťaže: „ Rekonštrukcia strechy dielne T-BUS“ 

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom: 

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

   

VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 01.08.2014  v čase do 12,00 hod. 

Pri poštových zásielkach rozhoduje fyzické doručenie na miesto doručenia návrhov. 
Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do obchodnej 
verejnej súťaže. 
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

Termín, do ktorého budú navrhovatelia oboznámení s výsledkom súťaže: do 15.08.2014. 

 

VIII.   Termín obhliadky  

Vyhlasovateľ poskytne navrhovateľom možnosť zúčastniť sa osobne obhliadky strechy, aby 
sa mohli oboznámiť so skutočnosťami, ktoré potrebujú k vypracovaniu svojho návrhu cien 
a návrhu Zmluvy o dielo. Termín obhliadky je stanovený na: 24.07.2014 o 8,00 hod. (miesto 
stretnutia: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. 
kancelária č. 109). V rámci obhliadky budú záujemcom zodpovedané ich otázky týkajúce sa 
predmetu súťaže.  
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IX.   Termín realizácie prác 

August 2014 

 

X. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

 
1.)Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí 
určených v tejto výzve. V opačnom prípade jeho návrh nebude vyhodnotený. 
 
2.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
 
3.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 
 
4.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh 
nezodpovedá súťažným podmienkam. 
 
5.)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne 
zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  a nebolo možné ich predvídať. 
 
6.)Neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú 
vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú. 
 
7.)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. 
 
8.)Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
 
9.)Predložením návrhu vyhlasovateľovi navrhovateľ akceptuje podmienky súťaže stanovené 
touto výzvou a bude sa nimi riadiť. 
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XI.  Údaje do zmluvy 

 
 

Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :        

Sídlo :    

Zastúpený :   

IČO :  

DIČ:    

IČ  DPH:    

Bankové spojenie :  

Číslo účtu :  

IBAN: 

SWIFT:   

Obchodný register :   

   ( ďalej „  zhotoviteľ  “) 

 

Objednávateľ:           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  
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Bankové spojenie :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :             5035044524/0900 

IBAN:              SK1909000000005035044524 

SWIFT:   GIBASKBX 

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

      ( ďalej ,,  objednávateľ  “ ) 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 18.07.2014 


