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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 na predmet súťaže: 

 

„Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov určených technických zariadení 
elektrických“  

 

 

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je vykonanie revízií elektrickej inštalácie a bleskozvodov určených 
technických zariadení elektrických (podľa vyhlášky č. 205 Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach) 
v objektoch a na zariadeniach Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. vrátane vypracovania 
revíznych správ z vykonaných revízií. Revízie budú vykonané v súlade s interným plánom 
revízií na obdobie rokov 2014 až 2016. 

Zoznam objektov a zariadení, ktoré sú premetom revízií, je uvedený v nasledovných 
tabuľkách: 
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Trakčná meniare ň MR 1 - Veľká Okružná 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
všetky priestory v objekte 311 2014 

Trakčná meniare ň MR 2 - Bajzova 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
všetky priestory v objekte 311 2014 

Trakčná meniare ň MR 3 - Závodie 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
všetky priestory v objekte 311 2014 

Trakčné vedenie MR 1 - Ve ľká Okružná 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
trolejové vedenie + napájacie káble 411 2014 
výhybka č. 111, úsek Ú1.1 411 2015 
výhybka č. 112, úsek Ú1.1 411 2015 
výhybka č. 113, úsek Ú1.1 411 2015 
výhybka č. 114, úsek Ú1.1 411 2015 
výhybka č. 115, úsek Ú1.1 411 2015 
výhybka č. 121, úsek Ú1.2 411 2015 
výhybka č. 122, úsek Ú1.2 411 2015 
výhybka č. 123, úsek Ú1.2 411 2015 
výhybka č. 124, úsek Ú1.2 411 2015 
výhybka č. 131, úsek Ú1.3 411 2015 
výhybka č. 132, úsek Ú1.3 411 2015 
výhybka č. 151, úsek Ú1.5 411 2015 
výhybka č. 152, úsek Ú1.5 411 2015 
výhybka č. 153, úsek Ú1.5 411 2015 
výhybka č. 171, úsek Ú1.7 411 2015 
výhybka č. 172, úsek Ú1.7 411 2015 
výhybka č. 173, úsek Ú1.7 411 2015 
výhybka č. 181, úsek Ú1.8 411 2015 
výhybka č. 182, úsek Ú1.8 411 2015 
výhybka č. 183, úsek Ú1.8 411 2015 
výhybka č. 184, úsek Ú1.8 411 2015 
výhybka č. 185, úsek Ú1.8 411 2015 
výhybka č. 186, úsek Ú1.8 411 2015 

Trakčné vedenie MR 2 - Bajzova 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
trolejové vedenie + napájacie káble 411 2014 
výhybka č. 221, úsek Ú2.2 411 2015 
výhybka č. 222, úsek Ú2.2 411 2015 
výhybka č. 223, úsek Ú2.2 411 2015 
výhybka č. 241, úsek Ú2.4 411 2015 
výhybka č. 251, úsek Ú2.5 411 2015 
výhybka č. 252, úsek Ú2.5 411 2015 
výhybka č. 253, úsek Ú2.5 411 2015 



„Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZe“ 

 

 3 

 

Trakčné vedenie MR 3 - Závodie 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
trolejové vedenie + napájacie káble 411 2014 
rozvádzače tr. vedenia, ošetrovňa hala - 1 311 2015 
rozvádzače tr. vedenia, ošetrovňa hala - 2 311 2015 
rozvádzače tr. vedenia, ošetrovňa hala - 3 311 2015 
výhybka č. 311, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 312, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 313, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 314, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 315, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 317, úsek Ú3.1 411 2015 
výhybka č. 322, úsek Ú3.2 411 2015 
výhybka č. 321, úsek Ú3.2 411 2015 
výhybka č. 331, úsek Ú3.3 411 2015 
výhybka č. 332, úsek Ú3.3 411 2015 
výhybka č. 333, úsek Ú3.3 411 2015 
výhybka č. 334, úsek Ú3.3 411 2015 
výhybka č. 341, úsek Ú3.4 411 2015 
výhybka č. 381, úsek Ú3.8 411 2015 

Zdvíhacie zariadenia 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

Kanálový zdvihák KZ 1 311 2014 2015 
Kanálový zdvihák KZ 2 311 2014 2015 
Kanálový zdvihák KZ 3 311 2014 2015 
Kanálový zdvihák KZ 4 311 2014 2015 
Kanálový zdvihák KZ 5 311 2014 2015 
6 - stĺpový zdvihák HYWEMA 324 2014 2015 
6 - stĺpový zdvihák 311 2014 2015 
Otočný žeriav 1000kg 411 2014 2015 
závora 1+2, brána vjazd 412 2014 2015 
závora 3+4, brána výjazd 412 2014 2015 

Výdajné automaty cestovných lístkov napájané z meni čov na trak čnom vedení 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

Merona č. 7 411/412 2014 2015 
Merona č. 8, 9 411/412 2014 2015 
Merona č. 10 411/412 2014 2015 
Merona č. 13 411/412 2014 2015 
Merona č. 15 411/412 2014 2015 
Merona č. 22 411/412 2014 2015 
Merona č. 23 411/412 2014 2015 
Merona č. 24 411/412 2014 2015 
Merona č. 25 411/412 2014 2015 
Merona č. 26 411/412 2014 2015 
Merona č. 34 411/412 2014 2015 
Merona č. 39 411/412 2014 2015 
Merona č. 40 411/412 2014 2015 
Merona č. 42 nová Predmestská 411/412 2014 2015 
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Výdajné automaty cestovných lístkov napájané zo zar iadenia ŽSR 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

Merona č. 131 411/412 2014 2015 
Merona č. 141 411/412 2014 2015 
Merona č. 142 411/412 2014 2015 
Merona č .151 411/412 2014 2015 
Merona č .152 411/412 2014 2015 
Merona č .153 411/412 2014 2015 
Merona č .161 411/412 2014 2015 
Merona č .162 411/412 2014 2015 
Merona č .163 411/412 2014 2015 
Merona č .171 411/412 2014 2015 
Merona č .172 411/412 2014 2015 
Merona č .173 411/412 2014 2015 
Merona č .174 411/412 2014 2015 

Umyváre ň 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

Umývanie podvozkov 324 2014 2015 
Umývacia linka 324 2014 2015 
Sklad chemikálií 325 2014 
Strojovňa ČOV 323 2014 
Kompresorovňa 323 2014 
bleskozvod 411 2016 

Ošetrov ňa 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

bleskozvod 411 2016 
Pomocné prevádzky 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
Trafostanica VN / NN 311 2016 
bleskozvod 411 2016 

Sklad hor ľavín 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

všetky priestory 342 2014 2016 
bleskozvod 411 2014 2016 

Administratívna budova 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

všetky priestory 311 2014 
bleskozvod 411 2016 

Plynová kotol ňa 
časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 

všetky priestory 311 2014 
Regulačná stanica plynu 

časti objektu alebo zariadenia prostredie rok vykonania revízie 
všetky priestory 342 2014 2016 
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»Forma uzavretej zmluvy, platnosť zmluvy a plnenie zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov). Predmetom zmluvy budú revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov určených 
technických zariadení elektrických v objektoch a na zariadeniach Dopravného podniku mesta 
Žiliny s.r.o. podľa zoznamu a cenníka, ktorý bude prílohou zmluvy. Zmluva bude uzatvorená 
na dobu určitú, jej platnosť bude končiť 31.12.2016, t.j. do tohto dátumu budú ukončené 
revízie za posledný zazmluvnený kalendárny rok 2016 vrátane odovzdania revíznych správ. 
Plnenie zmluvného vzťahu bude realizované na základe objednávok, ktoré odošle 
objednávateľ zhotoviteľovi v príslušnom kalendárnom roku. V každej objednávke budú 
okrem povinných náležitostí uvedené objekty a zariadenia, ktoré budú predmetom revízií ako 
aj ceny ku každej revízii s odkazom na uzavretú Zmluvu o dielo. Faktúry za realizované 
revízie a vyhotovené revízne správy budú zhotoviteľovi zaplatené až po odovzdaní revíznych 
správ objednávateľovi na základe odozdávajúceho-preberajúceho protokolu. 
S navrhovateľom, ktorého návrh bol v súťaži vyhodnotený ako úspešný a bol prijatý môže 
vyhlasovateľ súťaže po vzájomnej dohode dohodnúť detaily znenia Zmluvy o dielo, pokiaľ je 
to potrebné, avšak s výnimkou ceny, nakoľko táto vzišla z Obchodnej verejnej súťaže,  je 
platná a nemôže sa ďalej meniť. 

»Predpokladaná hodnota predmetu súťaže (za všetky revízie počas rokov 2014 až 2016): 
10 000,00 EUR bez DPH. 

 

III.   Obsah návrhu a podmienky jeho zahrnutia do súťaže 

Navrhovateľ je povinný: 

1)Predložiť svoj návrh cien za predmet súťaže (t.j. navrhovateľ vyplní všetky ceny 
v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. Uvedené ceny budú zahŕňať: vykonanie revízií, 
vypracovanie revíznych správ, náklady na dopravu a ostané náklady spojené s predmetom 
súťaže. Ku každej revízii navrhovateľ uvedie cenu v EUR bez DPH zaokrúhlenú na dve 
desatinné miesta. Navrhovateľ uvádza do tabuľky cenu za 1 revíziu. Na konci tabuľky 
navrhovateľ sčíta ceny za všetky revízie a súčet vpíše do predtlačenej kolónky v tabuľke, tzv. 
hodnotiace kritérium). 
Navrhovateľ uvedie na konci Prílohy č. 1 údaje: 
-identifikačné údaje navrhovateľa (obchodný názov, adresa); 
-dátum vypracovania; 
-meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby; 
-pečiatka subjektu; 
-navrhovateľ uvedie, že ceny budú platné počas celého obdobia platnosti Zmluvy o dielo; 
-ak navrhovateľ nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojom návrhu; 
(poznámka: Nemeniť predtlač a vzhľad tabuľky !) 

  
 
2)Predložiť návrh Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorej predmetom je zhotovenie diela 
– t.j. vykonanie revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov určených technických zariadení 
elektrických v objektoch a na zariadeniach Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. podľa 
zoznamu a cenníka, ktorý je Prílohou č. 1 a 2 tejto zmluvy, vrátane vypracovania revíznych 
správ z revízií. Návrh zmluvy bude podpísaný štatutárom navrhovateľa. 
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V tejto zmluve v bode „cena diela a platobné podmienky“ bude uvedené, že ceny za 
vykonanie revízií vrátane vypracovania revíznych správ sú uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy. 
Ceny sú konečné, uvedené sú v EUR bez DPH, ceny zohľadňujú všetky náklady zhotoviteľa 
a budú platné počas celej platnosti Zmluvy o dielo.  
(Poznámka: ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré sú uvedené v návrhu cien, ktorý 
navrhovateľ písomne predkladá spolu s návrhom Zmluvy o dielo podľa odseku 1.) bodu III. 
tejto výzvy). 
Navrhovateľ musí predložiť vyhlasovateľovi súťaže iba jedno znenie návrhu Zmluvy o dielo.  
 
3.)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. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tieto doklady predkladá 
každý člen skupiny osobitne. 
 
4.)Navrhovateľ predloží fotokópie platných dokladov: 
 

- Oprávnenie vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy na vykonanie revízií určených 
technických zariadení elektrických (UTZ). 

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií UTZ elektrických, vydané 
Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v rozsahu potrebnom pre vykonanie revízií 
zariadení podľa vyhlášky č. 205 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky z 29. apríla 2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 
a činnostiach na určených technických zariadeniach, § 29 revízny technik, ktoré sú 
predmetom súťaže; 

- Obidva doklady musia byť platné v čase predkladania návrhu ako aj v čase vykonávania 
revízie. 

poznámka: V prípade, že navrhovateľ nedoloží vo svojom návrhu všetky doklady uvedené 
v bode III.(odsek 1-4)  tejto výzvy, nebude jeho návrh zaradený do vyhodnotenia.  
 

 

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.     
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V.   Kritériá hodnotenia ponúk 

Jediným hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena v EUR bez DPH vyjadrená ako súčet 
cien všetkých revízií, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena bude uvedená po 
zaokrúhlení na dve desatinné miesta. 

Ceny uvedené v Prílohe č. 1 budú ceny konečné, nie je možné ich viac meniť.  Sú záväzným 
podkladom pre vypracovanie Zmluvy o dielo. 

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: „Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov 
určených technických zariadení elektrických“ 

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom: 

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

   

VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 10.04.2014  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. 
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VIII.   Lehota na vysvetľovanie  

Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia 
návrhu do súťaže (a to v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode I. tejto 
výzvy). Otázky budú zodpovedané a e-mailom späť odoslané do 2 pracovných dní od 
doručenia. 

Termín: do 07.04.2014 v čase do 12,00 hod.  

 

IX.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 17.04.2014 a oznámi 
navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na 
uzatvorenie Rámcovej dohody o zhotovení diela. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, 
písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 

 

X.  Lehota na uzavretie zmluvy 

Dátum: najneskôr do 30.04.2014                                  

      

XI. 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. 
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8.)Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
 

 

XII.  Údaje do zmluvy 

 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. 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 
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IČO :             36 007 099 

DIČ :                         2020447583 

IČ DPH :                   SK2020447583  

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: 28.03.2014 


