
 

                                   Obchodná verejná  súťaž 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy  

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

v znení neskorších predpisov  

     I.    Vyhlasovate ľ 

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 2020447583 

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") na predkladanie návrhov  na 
uzatvorenie zmluvy na dodávku tovaru: 

„ Prevádzkové vozidlo dispečingu"   

 

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je nákup 1 ks osobného motorového vozidla. Jedná sa o vozidlo kategórie 
M1, vyrobené v roku 2015, nové – nejazdené. Vozidlo bude využívané ako dopravný 
prostriedok pri plnení úloh a zabezpečovaní potrieb dispečingu Dopravného podniku mesta 
Žiliny s.r.o. Prehľad vybraných požiadaviek na obstarávané vozidlo je uvedený v nasledovnej 
tabuľke č.1:  

Tabuľka č. 1: Vybrané požiadavky na bezpečnosť, exteriérové, interiérové vybavenie a 
technické parametre obstarávaného vozidla 

A.) Z hľadiska bezpečnosti obstarávateľ požaduje, aby ponúknuté vozidlo obsahovalo 
minimálne nasledovné: 

1. protiblokovací brzdový systém  

2. brzdový asistent  

3. signalizácia v prípade núdzového brzdenia 

4. elekt. stabilizačný systém  

5. asistent pre rozjazd do kopca  

6. alarm 

7. imobilizér 



 

8. všetky sedadlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi 

9. airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca vybavený možnosťou jeho deaktivácie) 

10. predné sedadlá vybavené bočnými airbagmi 

11. hlavové airbagy 

B.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné exteriérové vybavenie vozidla:  

1. farba karosérie: biela 

2. tónované sklá 

3. denné svietenie 

4. elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie 

5. vonkajšie kľučky, predný a zadný nárazník vo farbe karosérie 

6. dojazdové rezervné koleso 

7. vozidlo vybavené funkciou kontroly tlaku v pneumatikách  

8. vozidlo bez prípravy na ťažné zariadenie 

9. štvordverová verzia vozidla + piate (zadné) dvere 

C.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné interiérové vybavenie vozidla:  

1. výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

2. výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

3. delené a sklápateľné zadné sedadlá  

4. elektrické ovládanie predných okien vybavené funkciou proti privretiu 

5. centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + sklápateľný kľúč 

6. rádio s CD a MP3, min. 4 reproduktory; min. AUX, USB vstup 

7. ovládanie rádia na volante 

8. palubný počítač 

9. klimatizácia 

10. predná lakťová opierka s odkladacím priestorom 

11. sada gumených autorohoží 

12. gumená vaňa kufra 

D.) Požiadavky obstarávateľa na vybrané technické parametre vozidla: 

1. maximálna dĺžka vozidla: do 4450 mm 

2. minimálna svetlá výška: 135 mm a viac 

3. 
min. objem batožinového priestoru (v litroch) pri nesklopených zadných sedadlách: 370 
a viac 

4. typ paliva: benzín (BA 95) 

5. objem palivovej nádrže (v litroch): minimálne  50 



 

6. štvorvalcový motor so zdvihovým objemom valcov (cm3): 1300 - 1400 

7. maximálny výkon motora (kW): 60 - 80 

8. manuálna prevodovka (min. 5 rýchlostných stupňov + spätný chod) 

E.) Ostatné požiadavky na vozidlo 

1. záruka na vozidlo min. 4 roky, resp. 100 000 km 

2. vozidlo vybavené povinnou výbavou podľa platnej legislatívy SR v čase jeho prevzatia 

3.  vozidlo pri prevzatí vybavené všetkými prevádzkovými kvapalinami vrátane PHM 

4. 
vozidlo bude mať pri jeho prevzatí osadené riadne EČ pridelené DI  PZSR, vrátane 
všetkých potrebných dokladov na jeho prevádzku vystavených na meno kujúceho 
(zabezpečí predávajúci) 

5. 

Vozidlo bude vybavené majákom – typ „rampa“ (oranžová – oranžová) so 
stroboskopickým efektom, dĺžka do 1100 mm, min. spolu 48 LED bodov,  certifikácia 
R65, napájanie 12 V, vrátane držiaka rampy a montáže na vozidlo. Súčasťou dodaného 
vozidla bude tiež zabudovaná funkčná zástrčka (12 V / 16 A) v ľavom prednom „A 
stĺpiku“ karosérie vozidla slúžiaca na zapojenie externých el. zariadení. 

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 12 000,00  EUR bez DPH. 

Spôsob financovania predmetu súťaže: formou finančného leasingu (požiadavky: 20 % 
akontácia, obdobie leasingu 48 mesiacov). Ponuku finančného leasingu so zapracovaným 
povinným zmluvným poistením a havarijným poistením predkladá uchádzač spolu s ponukou 
vozidla. 

Požadovaná dodacia lehota: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy. 

 

III. Obsah návrhu 

Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty: 

1.a)Cenový návrh na predmet súťaže potvrdený štatutárom navrhovateľa, resp. oprávnenou 
osobou v písomnej / tlačenej podobe.   
Ceny budú vyjadrené  v mene EUR (€) v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Dĺžka viazanosti cenového návrhu je požadovaná min. 1  
mesiac odo dňa jeho doručenia vyhlasovateľovi súťaže. 
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení:   

                          navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH 
                          sadzba DPH a výška DPH 
                          navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH 
      
 Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR a na 

túto skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 
Navrhovateľ uvedie dĺžku viazanosti cenového návrhu. 

1.b)Ponuka finančného leasingu (kalkulácia) podľa požiadaviek uvedených v bode II. 
Výzvy (Spôsob financovania predmetu súťaže). Ponuka bude potvrdená štatutárom 
navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou v písomnej / tlačenej podobe.   



 

2)Návrh Kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou vo forme prílohy bude cenová ponuka na vozidlo a 
finančná kalkulácia leasingu vozidla. Návrh zmluvy bude potvrdený štatutárom 
navrhovateľa, resp. oprávnenou osobou a to na základe splnomocnenia, ktoré úspešný 
navrhovateľ následne doloží k originálu podpísanej zmluvy. 

  
3)Aktuálny výpis z obchodného registra / živnostenského registra (originál, resp. úradne 
overená kópia nie staršia ako 3 mesiace ku dátumu predloženia návrhu vyhlasovateľovi 
súťaže). Navrhovateľ môže tieto doklady nahradiť platným dokladom  o zapísaní subjektu 
do Zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (navrhovateľ 
predkladá originál dokladu, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dátumu 
predloženia návrhu vyhlasovateľovi súťaže).  

 
4)Navrhovateľ k návrhu priloží vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú Prílohu č. 1 
v štruktúre jednotlivých bodov tak, ako je uvedené v tabuľke. Navrhovateľ uvedie, či dané 
vozidlo spĺňa predpísanú požiadavku (áno), resp. nespĺňa (nie). Pokiaľ je potrebné, uvedie aj 
príslušný doplňujúci  parameter alebo hodnotu. Návrh, ktorého Príloha č. 1 bude 
nekompletne vypísaná, vyhlasovateľ nezaradí do hodnotenia ceny. V prípade, že niektorú 
z požiadaviek nebude dané vozidlo spĺňať, vyhlasovateľ  súťaže nezaradí takýto návrh do 
hodnotenia ceny. 

5)Navrhovateľ k návrhu priloží obrázkovú dokumentáciu vozidla s popisom a špecifikáciou.  

6)Navrhovateľ uvedie dĺžku viazanosti cenového návrhu (požadovaná je min. 1 mesiac) 
a dĺžku dodacej lehoty vozidla od podpisu zmluvy (požadovaná je max. 1 mesiac). 

7)Navrhovateľ priloží k návrhu oprávnenou osobou podpísaný zoznam s uvedením min. 
dvoch zmlúv plnených za posledné dva roky (ku dňu predloženia návrhu), kde bude 
uvedený obchodný názov kupujúceho, predmet zmluvy (úžitkové vozidlo rovnakého alebo 
obdobného charakteru) a jeho zmluvná cena v EUR bez DPH, ktorá nemá byť nižšia (za 
každú zmluvu) ako predpokladaná hodnota predmetu súťaže 12 000,00 € bez DPH. 

 
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí 
určených v tejto výzve. 
 
 

 
IV. Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh 

 
Celý návrh, 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 dokumenty písané 
v českom jazyku.  
 
    

V. Kritériá hodnotenia ponúk 
 
Jediným kritériom pre vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena za predmet súťaže v EUR bez 
DPH. Do hodnotenia budú zaradené iba tie návrhy, ktoré budú  obsahovať všetky  náležitosti 
uvedené v bode III. tejto výzvy.  
 
 

 



 

VI. Spôsob a miesto podávania návrhov 

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

2)Formálne náležitosti podávania návrhov 
Navrhovateľ predloží ponuku 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: „Prevádzkové vozidlo dispečingu“  

3)Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom 

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

 

VII. Lehota na predkladanie návrhov    

Termín do 11.06.2015 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. 

 

VIII. Lehota na vysvetľovanie  

Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia 
návrhu do súťaže. 

Termín: do 09.06.2015 v čase do 12,00 hod.  

 

IX. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

Vyhlasovateľ  vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do termínu 19.06.2015  a oznámi 
navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na 
predloženie, resp. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí boli 
neúspešní, písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 

 

 



 

X. Lehota na uzavretie zmluvy 

Dátum: najneskôr do 30.06.2015                                   

      

XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

1)zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo túto súťaž zrušiť; 
2)odmietnuť všetky predložené návrhy; 
3)zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným podmienkam; 
4)zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých 
bola vyhlásená a nebolo možné ich predvídať; 
5)neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú 
vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú; 
6)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; 
7)v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu, stratí 
v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú 
verejnú súťaž; 
8)v prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhodnotil 
ako najvhodnejší z predložených návrhov, v lehote na uzavretie zmluvy, vyhlási 
vyhlasovateľ novú obchodnú verejnú súťaž. 
 
Upozornenie: 

� Navrhovatelia momentom predloženia svojho návrhu vyhlasovateľovi súťaže 
akceptujú všetky podmienky a požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo Výzve. Rovnako 
zodpovedajú za správnosť a platnosť údajov , ktoré sú uvedené v návrhoch, ktoré 
predkladajú.  

� Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
 

XII. Údaje do Kúpnej zmluvy 

Údaje obstarávateľa do zmluvy: 

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

Sídlo:   Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

Zastúpený:   Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 

IČO:   36 007 099 

DIČ:   2020447583 

IČ DPH:   SK2020447583  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:   5035044524/0900 



 

IBAN:   SK1909000000005035044524 

SWIFT:   GIBASKBX 

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

      ( ďalej ,, kupujúci “ ) 

 

 

 

XIII. Príloha č. 1 

Tabuľka na vyplnenie (ako súčasť výzvy) je k dispozícii aj v elektronickej podobe na 
stiahnutie vo forme samostatného súboru na internetovej stránke obstarávateľa v sekcii 
„Obchodné verejné súťaže“ 

 

Príloha č. 1: Splnenie vybraných požiadaviek vyhlasovateľa súťaže na obstarávané vozidlo 
(tabuľka pre účely vyhodnotenia ponúk) 

Ponúknuté vozidlo (značka, model, motorizácia, stupeň výbavy): 
  

  

Vybrané požiadavky na bezpečnosť, exteriérové, interiérové 
vybavenie a technické parametre obstarávaného vozidla 

Ponúkané 
vozidlo 
spĺňa 

požiadavky 
ÁNO / NIE 

Poznámka 
(parameter, 
hodnota...) 

 

A.) Z hľadiska bezpečnosti obstarávateľ požaduje, aby ponúknuté vozidlo obsahovalo 
minimálne nasledovné: 

1. protiblokovací brzdový systém    

2. brzdový asistent    

3. signalizácia v prípade núdzového brzdenia   

4. elekt. stabilizačný systém    

5. asistent pre rozjazd do kopca    

6. alarm   

7. imobilizér   

8. 
všetky sedadlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými 
pásmi 

  

9. 
airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca vybavený 
možnosťou jeho deaktivácie) 

  

10. predné sedadlá vybavené bočnými airbagmi   

11. hlavové airbagy   

B.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné exteriérové vybavenie vozidla:  



 

1. farba karosérie: biela   

2. tónované sklá   

3. denné svietenie   

4. 
elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
vo farbe karosérie 

  

5. 
vonkajšie kľučky, predný a zadný nárazník vo farbe 
karosérie 

  

6. dojazdové rezervné koleso   

7. vozidlo vybavené funkciou kontroly tlaku v  pneumatikách   

8. vozidlo bez prípravy na ťažné zariadenie   

9. štvordverová verzia vozidla + piate (zadné) dvere   

C.) Obstarávateľ požaduje minimálne nasledovné interiérové vybavenie vozidla:  

1. výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant   

2. výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča   

3. delené a sklápateľné zadné sedadlá    

4. 
elektrické ovládanie predných okien vybavené funkciou 
proti privretiu 

  

5. 
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + sklápateľný 
kľúč 

  

6. 
rádio s CD a MP3, min. 4 reproduktory; min. AUX, USB 
vstup 

  

7. ovládanie rádia na volante   

8. palubný počítač   

9. klimatizácia   

10. predná lakťová opierka s odkladacím priestorom   

11. sada gumených autorohoží   

12. gumená vaňa kufra   

D.) Požiadavky obstarávateľa na vybrané technické parametre vozidla: 

1. maximálna dĺžka vozidla: do 4450 mm   

2. minimálna svetlá výška: 135 mm a viac   

3. 
min. objem batožinového priestoru (v litroch) pri 
nesklopených zadných sedadlách: 370 a viac 

  

4. typ paliva: benzín (BA 95)   

5. objem palivovej nádrže (v litroch): minimálne  50   

6. 
štvorvalcový motor so zdvihovým objemom valcov (cm3): 
1300 - 1400 

  

7. maximálny výkon motora (kW): 60 - 80   

8. manuálna prevodovka (min. 5 rýchlostných stupňov +   



 

spätný chod) 

E.) Ostatné požiadavky na vozidlo 

1. záruka na vozidlo min. 4 roky, resp. 100 000 km   

2. 
vozidlo vybavené povinnou výbavou podľa platnej 
legislatívy SR v čase jeho prevzatia 

  

3.  
vozidlo pri prevzatí vybavené všetkými prevádzkovými 
kvapalinami vrátane PHM 

  

4. 

vozidlo bude mať pri jeho prevzatí osadené riadne EČ 
pridelené DI  PZSR, vrátane všetkých potrebných dokladov 
na jeho prevádzku vystavených na meno kujúceho 
(zabezpečí predávajúci) 

  

5. 

Vozidlo bude vybavené majákom – typ „rampa“ (oranžová 
– oranžová) so stroboskopickým efektom, dĺžka do 1100 
mm, min. spolu 48 LED bodov,  certifikácia R65, napájanie 
12 V, vrátane držiaka rampy a montáže na vozidlo. 
Súčasťou dodaného vozidla bude tiež zabudovaná funkčná 
zástrčka (12 V / 16 A) v ľavom prednom „A stĺpiku“ 
karosérie vozidla slúžiaca na zapojenie externých el. 
zariadení. 

  

 
 

 

 

Za navrhovateľa vypracoval (meno, priezvisko, dátum, odtlačok pečiatky): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnenie výzvy: 

V Žiline, 03.06.2015 


