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Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(realizovaná 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 výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre MHD v Žiline 

 

 

3. CPV kód predmetu obstarávania 

 

Spoločný slovník obstarávania (Hlavný slovník): 34980000-0 Cestovné lístky 

 

 

4. Druh zákazky 

 

Tovar 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
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Predpokladaná hodnota zákazky: 15 111,90 EUR bez DPH  (na obdobie 24 mesiacov) 

Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky obstarávateľ vychádzal z predpokladaného 

odberového množstva jednorazových cestovných lístkov spolu za obdobie budúcich 24 

mesiacov (ktoré kopíruje spotrebu cestovných lístkov za obdobie predchádzajúcich 24 

mesiacov zohľadňujúc cenu súčasného jednorazového cestovného lístka a 

zohľadňujúc faktory ovplyvňujúce spotrebu týchto cestovných lístkov v nadchádzajúcom 

období), viď tabuľka v bode 6. nižšie.  

Obstarávateľ predpokladá, že finančná hodnota všetkých cestovných lístkov, ktoré 

predpokladá objednávať počas 24 mesiacov na základe Rámcovej dohody uzatvorenej 

s úspešným uchádzačom, bude približne na úrovni uvedenej predpokladanej hodnoty zákazky. 

Prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky nemusí byť dôvodom na odmietnutie 

(neprijatie) ponuky, resp. nemusí byť dôvodom na zrušenie verejného obstarávania. 

 

 

6. Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia  

 

Predmetom zákazky je výroba a dodávka jednorazových cestovných lístkov, ktoré používajú 

cestujúci pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou v Žiline a ktoré sú vyrobené na základe 

požiadaviek obstarávateľa uvedených v tejto výzve na predkladanie cenových ponúk.  

  

Informácia o predpokladaných odberových množstvách jednorazových cestovných lístkov 

(ďalej aj ako „JCL“) počas platnosti Rámcovej dohody, t.j. 24 mesiacov:  

 

Druh JCL 
Predpokladané odberové 

množstvo v kusoch 

JCL jednopásmový zľavnený 0,35 € 310 000 

JCL jednopásmový základný 0,55 € 1 020 000 

JCL doplnkový predaj a nočná tarifa 1,20 € 33 000 

JCL batožina 0,35 € 6 000 

JCL základný zľavnený 0,45 € 290 000 

JCL zľavnený prestupný 0,55 € 1 000 

JCL základný 0,65 € 1 120 000 

JCL základný prestupný 0,80 € 18 500 

Spolu predpokladaná spotreba JCL: 2 798 500 

 

Obstarávateľ predpokladá množstvo objednaných JCL počas nasledujúcich 24 mesiacov na 

úrovni hodnôt uvedených v tabuľke vyššie. 

Upozornenie: Uvedené odberové množstvá slúžia pre záujemcov/uchádzačov iba ako 

informatívny údaj. Skutočne odobraté množstvá JCL počas zmluvného obdobia sa môžu líšiť 

od uvedených hodnôt. Obstarávateľ ako odberateľ nebude zmluvne zaviazaný v Rámcovej 

dohode odobrať presne určený počet JCL! 

Prehľad aktuálne používaných JCL pri cestovaní MHD v Žiline: uvedený je v Prílohe č. 1 

tejto výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

Požiadavky obstarávateľa na materiálové vyhotovenie, knihárske spracovanie a ochranné 

prvky jednorazových cestovných lístkov: 

-formát:  3,5 x 7 cm 

-papier: špeciálny ceninový s viacstupňovým vodoznakom Pt 120 g/m
2
, s chemickou 

ochranou a ochrannými UV vláknami 

-farebnosť:  6 + 1 (vrátane použitia špeciálnych farieb ako súčasť ochranných prvkov) 
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-ochranné prvky (minimálne požiadavky):  
   a.)mikropísmo 

   b.)farba reflexná antikopírovacia, svietiaca v UV spektre 

   c.)farba reagujúca na kontrolné pero, opticky neviditeľná 

   d.)ceninový papier s jedinečným viacstupňovým vodoznakom,  

s chemickou ochranou reagujúcou s väčšinou dostupných rozpúšťadiel  

a s ochrannými vláknami kontrolovateľnými v UV spektre 

e.)giloš 

(poznámka obstarávateľa: uchádzač môže v cenovej ponuke uviesť aj ďalšie ochranné prvky 

vyhotovenia, pričom však prvky a) až e) musia byť dodržané. Uvedenie ochranných prvkov 

nad rámec minimálne požadovaných nemá vplyv na umiestnenie uchádzača v poradí, nakoľko 

uvedené nie je kritériom výberu úspešného uchádzača) 

-číslovanie: vzostupne (séria bude určená obstarávateľom) 

-mutácie: 8 mutácií / 8 druhov podľa hodnoty JCL (prehľad druhov JCL je uvedený  

v tabuľke vyššie a následne sú zobrazené v Prílohe č. 1) 

-knihárske spracovanie: 

   a.)1 list = 5 ks JCL vedľa seba, navzájom oddelené perforáciou 

   b.)bloky lepené v chrbte po 100 listov (t.j. 500 ks JCL v bloku) – platí  

pre hodnoty JCL 0,65 €; 0,55 €; 0,45 €; 0,35 €; 0,80 € prestupný; 0,55 €  

prestupný) 

   c.)bloky lepené v chrbte po 20 listov (t.j. 100 ks JCL v bloku) – platí  

pre hodnoty JCL 1,20 €; 0,35 € batožinový) 

-umiestnenie reklamy na zadnej strane JCL: obstarávateľ si vyhradzuje právo na zadnú 

stranu JCL umiestniť reklamu (ak bude relevantné). Umiestnenie reklamy a jej tlač na zadnej 

strane JCL nebude mať vplyv na zmluvnú cenu JCL. Grafický návrh reklamy predloží  

obstarávateľ. 

 

Poznámka č. 1: Uvedené požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie JCL a zvlášť požiadavky 

na ochranné prvky sú stanovené ako minimálne, t.j. JCL musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal 

minimálne tieto všetky stanovené požiadavky vyhlasovateľa súťaže. V prípade, že JCL 

nebude obsahovať minimálne všetkých päť požadovaných ochranných prvkov súčasne, takáto 

ponuka uchádzača nebude zaradená do vyhodnotenia, nakoľko nesplnila požiadavky na 

predmet zákazky. 

 

Poznámka č. 2: V čiastkovej objednávke obstarávateľa (odberateľa) bude okrem povinných 

náležitostí vždy uvedený druh lístkov, ich množstvo, spôsob knihárskeho spracovania. 

Úspešný uchádzač (dodávateľ), s ktorým bude uzatvorená Rámcová dohoda, vyhotoví pred 

plnením Rámcovej dohody a pred realizovaním prvej čiastkovej objednávky (za súčinnosti 

obstarávateľa a vzájomného odsúhlaseného obidvomi zmluvnými stranami) aj vzory JCL a to: 

po 50 ks JCL z každej hodnoty znehodnotené perforáciou „SPECIMEN“. Po 30 ks JCL 

z každej hodnoty následne odovzdá dodávateľ odberateľovi a po 20 ks si ponechá dodávateľ 

pre potreby povinnej archivácie. Vzorové JCL budú označené sériou a číslované 0000000. 

Obstarávateľ poskytne v rámci súčinnosti úspešnému uchádzačovi vizualizáciu všetkých 

druhov JCL vo formáte CorelDRAW. Náklady spojené s následnými grafickými prácami si 

však musí každý uchádzač vopred zohľadniť a premietnuť v ponúknutej cene za jeden kus 

JCL.  

 

Predmetná zákazka nie je rozdelená na časti. 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

Obhliadka sa nerealizuje. 
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7. Forma zmluvného vzťahu  

 

Obstarávateľ uzavrie s jedným úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu podľa § 409 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) v spojitosti s § 83 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Rámcová dohoda bude s úspešným uchádzačom uzavretá na obdobie 24 mesiacov.  

Jedná sa o rámcovú dohodu bez opätovného otvárania súťaže. 

Obstarávateľ bude objednávať cestovné lístky na základe uzavretej Rámcovej dohody od 

úspešného uchádzača prostredníctvom elektronických objednávok. 

Obstarávateľ predpokladá, že počet vystavených čiastkových objednávok na predmet zákazky  

počas platnosti Rámcovej dohody bude: 9. 

Požadovaná dodacia lehota tovaru od potvrdenia prijatej čiastkovej objednávky (e-mailom): 

max. do 5 pracovných dní. 

Návrh Rámcovej dohody predloží obstarávateľ úspešnému uchádzačovi elektronickou poštou 

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

Obstarávateľ uvádza, že k uzavretiu Rámcovej dohody dôjde v mesiaci marec 2019, t.j. do 

31.03.2019. 

 

Podľa § 117 ods. 5 v nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora, alebo ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

Obstarávateľ upozorňuje, že úspešný uchádzač musí byť najneskôr v čase uzavretia 

Rámcovej dohody, t.j. do 31.03.2019 platne zapísaný v Registri partnerov verejného 

sektora, čo si obstarávateľ pred uzavretím zmluvy overí v informačnom systéme 

verejnej správy a to na adrese: https://rpvs.gov.sk/rpvs/. V prípade, ak do 31.03.2019 

tento uchádzač nebude platne zapísaný v predmetnom registri, s týmto uchádzačom 

nebude uzavretá Rámcová dohoda. 

 

 

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 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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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: v listinnej forme na adresu sídla obstarávateľa (z 

dôvodu predkladania vzoriek v ponuke); 

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

-zaslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom: e-mailom; 

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

-zaslanie návrhu Rámcovej dohody úspešnému uchádzačovi: e-mailom; 

-doručenie Rámcovej dohody určenej na potvrdenie: 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. 2 tejto výzvy. V tomto 

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

pokladá za dôležité uviesť. Doklad predkladá v listinnej forme ako originál, 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 v ponuke v listinnej forme  

Čestné vyhlásenie (t.j. použije na tento účel Prílohu č. 3 tejto výzvy), vyhotovené v listinnej 

forme ako originál a 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 
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§ 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. 4 tejto výzvy). Toto Čestné vyhlásenie 

podpísané oprávnenou osobou uchádzača predloží v ponuke v listinnej forme ako originál. 

 

4)Každý uchádzač predloží v ponuke Čestné vyhlásenie (použije Prílohu č. 5 tejto výzvy), 

v ktorom deklaruje skutočnosti týkajúce sa konfliktu záujmov. Tento doklad bude slúžiť 

obstarávateľovi k celkovému posúdeniu existencie či neexistencie dôvodov na vylúčenie 

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

originál bude podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

 

5)Každý uchádzač predloží v ponuke doklad s názvom Zoznam zrealizovaných dodávok. 

Originál dokladu vyhotoví v listinnej forme a bude podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

Tento doklad nie je uvádzaný ako Príloha tejto výzvy. Uchádzač v doklade uvedie zoznam 

zrealizovaných dodávok tovarov, ktorými sú napr. jednorazové cestovné lístky, kolky a iné 

druhy cenín, pri výrobe ktorých použil aspoň jeden z ochranných prvkov a) až e) 

požadovaných v bode 6. tejto výzvy. Jedná sa o dodávku tovarov, ktoré uchádzač dodal 

svojim odberateľom v kalendárnom roku 2018 a 2017. Z tabuľky musí vyplývať, že cena 

všetkých dodávok spolu za tieto roky musí byť v hodnote minimálne 15 111,90 EUR bez 

DPH. Údaje v zozname dodávok tovaru musia obsahovať tieto informácie: Obchodný názov 

(meno), adresa sídla a IČO odberateľa a kontaktná osoba a jej telefónne číslo, informáciu čo 

bolo predmetom dodávky a aspoň jeden použitý ochranný prvok z výberu a) až e) v rámci 

príslušnej dodávky, údaj v akom finančnom objeme bola dodávka v EUR bez DPH. Na účely 

dodávky tovaru obstarávateľ považuje napr. ukončenú dodávku na základe zrealizovanej 

objednávky, ukončeného plnenia zmluvy a pod. 

Obstarávateľ si môže u príslušného dodávateľa overiť tieto informácie, uvádzané v zozname 

dodávok tovaru.  

 

6.)Každý uchádzač v ponuke predloží v listinnej forme úradne overenú fotokópiu dokladu: 

-platný doklad o prijatých opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality, vydaný 

nezávislou inštitúciou a to: certifikát EN ISO 9001:2008 pre činnosti, ktoré bezprostredne 

súvisia aj s obstarávaným predmetom tejto zákazky (t.j. napr. návrh, vývoj, dizajn, výroba 

a predaj polygrafických a špeciálnych polygrafických výrobkov...);  

Poznámka obstarávateľa: Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným 

orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať 

príslušný certifikát v určenej lehote, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných 

opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými 

preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú 

v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.  

 

7.)Každý uchádzač predloží v ponuke Čestné vyhlásenie vyhotovené v listinnej forme 

a podpísané oprávnenou osobou uchádzača. Na tento účel uchádzač vyplní a predloží 

v ponuke Prílohu č. 6 tejto výzvy. 

 

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

účel uchádzač vyplní Prílohu č. 7 tejto výzvy a predkladá ju v listinnej forme ako originál 

podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 
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-poznámka: cenová ponuka bude prílohou Rámcovej dohody, ktorú uzavrie obstarávateľ 

s úspešným uchádzačom;  

 

9.)Každý uchádzač predloží na osobitnom formulári pripevnené vzorky, t.j. celkovo 3 kusy 

vzorových JCL, ktoré budú vyhotovené podľa požiadaviek vyhlasovateľa na predmet súťaže, 

t.j. budú obsahovať minimálne všetkých päť vyššie uvedených ochranných prvkov a) až e)  

súčasne. Celý tento dokument bude originál podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

Upozornenie: Od uchádzača sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových 

náležitostí určených v tejto výzve. Vyhodnoteniu na základe hodnotiaceho kritéria predchádza 

overenie, či uchádzač splnil požiadavky obstarávateľa a predložil doklady v ponuke podľa 

informácií uvedených v bodoch 10.1) až 10.9) vyššie.  

 

-poznámka: oprávnenou osobou, ktorá podpisuje dokumenty v ponuke, je na účely tohto 

verejného obstarávania: zástupca resp. zástupcovia štatutárneho orgánu uchádzača, ktorý/í  

je/sú oprávnený/í k podpisovaniu dokumentov za hospodársky subjekt na základe údajov 

uvedených vo výpise z Obchodného alebo Živnostenského registra. Oprávnenou osobou však 

môže byť aj osoba, ktorú štatutárny zástupca resp. zástupcovia splnomocnil/i na základe 

písomného splnomocnenia (s úradne overenými podpismi) na konkrétne úkony napr. vo veci 

vypracovania a predkladania ponuky, vrátane podpisovania dokumentov v ponuke a pod. Toto 

splnomocnenie v origináli s úradne overenými podpismi alebo ako úradne overenú kópiu 

originálu splnomocnenia uchádzač predkladá v ponuke (ak je relevantné). 

 

 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk v tomto verejnom obstarávaní je najnižšia cena v EUR bez 

DPH za jeden kus jednorazového cestovného lístka. Cenu za jeden jednorazový cestovný 

lístok uchádzač uvedie zaokrúhlenú na päť desatinných miest (t.j. vo formáte: X,XXXXX). 

Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za jeden kus jednorazového cestovného lístka  

najnižšiu cenu v EUR bez DPH. 

Uchádzač musí do tejto ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady spojené s realizovaním 

predmetu zákazky, vrátane dopravy do sídla obstarávateľa. Ponúknutá cena bude záväzná 

a platná bude počas celého trvania Rámcovej dohody uzavretej s úspešným uchádzačom. 

Elektronická aukcia: v tomto verejnom obstarávaní sa nebude uplatňovať elektronická 

aukcia. 

 

 

12. Forma, miesto a spôsob predkladania ponúk 

 

Uchádzač predkladá svoju ponuku vyhotovenú písomne v listinnej forme na adresu sídla 

obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina 
Spôsob predkladania listinných ponúk: 

-poštovou prepravou, využitím kuriérskej služby alebo ekvivalentnej doručovateľskej služby; 

-osobným doručením na podateľňu obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., 

Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. poschodie (podateľňa: pondelok až piatok okrem štátnych 

sviatkov, od 08,00 hod. do 14,00 hod.) 

 

Uchádzač predkladá svoju ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale, ktorý 

musí obsahovať nasledovné údaje: 
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 adresu obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 

Žilina 

 identifikačné údaje uchádzača a sídlo uchádzača 

 označenie obalu: „Zákazka s nízkou hodnotou - NEOTVÁRAŤ" 

 názov predmetu zákazky:  
 „Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre MHD v Žiline“  

Poznámka: Pri využití Slovenskej pošty, resp. kuriérskej služby alebo ekvivalentnej 

doručovateľskej služby musí uchádzač zohľadniť lehotu od podania zásielky po jej doručenie 

do dispozičnej sféry obstarávateľa, teda lehotu, aby ponuka uchádzača bola doručená včas, t.j. 

v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk 

Termín: do 14.03.2019  v čase do 14,00 hod. 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú otvorené a vyhodnotené. 

Doručené ponuky sa nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie z verejného 

obstarávania.Predložené ponuky nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

 

 

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

predmetu zákazky 

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 05.03.2019. Žiadosť o vysvetlenie uchádzač zašle e-mailom na 

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

07.03.2019 odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie podá 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 a následne aj lehotu na otváranie ponúk. 

 

 

15. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, informácia o výsledku vyhodnotenia cenových 

ponúk 

Otváranie ponúk bude vykonané dňa 15.03.2019  o 10,00 hod. 

Miesto otvárania: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, 2. 

Poschodie, zasadacia miestnosť č. 202. 

Obstarávateľ menuje komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk. 

Na otváraní sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku, pričom uchádzač môže byť 

zastúpený:  

-štatutárnym orgánom uchádzača alebo  

-členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo  

-osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie (potrebné je komisii 

predložiť originál s úradným overením podpisov na splnomocnení). Povinnosťou všetkých 

účastníkov otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ bude: preukázanie sa preukazom 

totožnosti (platnou identifikačnou kartou – občianskym preukazom, prípadne cestovným 

pasom) a kópiou aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (k nahliadnutiu, neodovzdáva sa 

komisii) a ak je relevantné, tak aj odovzdaním vyššie uvedeného splnomocnenia komisii na 

otváranie a vyhodnotenie ponúk. 

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
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Na otváraní ponúk komisia zverejní údaje ako obchodné mená alebo názvy, sídla miesta 

podnikania alebo adresy pobytov a ich návrhy na plnenie kritérií uvedené v ponuke, ktoré sa 

dajú vyjadriť číslom (na účely tohto obstarávania je kritériom cena v EUR bez DPH za jeden 

kus jednorazového cestovného lístka). Po otvorení ponúk obstarávateľ zašle do 5 pracovných 

dní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zápisnicu z otvárania ponúk. 

 

Komisia 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 Rámcovej dohody na predmet zákazky. Za týmto účelom 

obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi e-mailom návrh Rámcovej dohody na 

vzájomné odsúhlasenie konečného znenia. Cena JCL je však záväzná, bez možnosti zmeny. 

 

 

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 bola zákazka s nízkou hodnotou začatá, alebo ak 

sa v priebehu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno vo verejnom 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. 
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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: 26.02.2019 

 

 

Vyhotovil: Ing. Peter Ďurkovský 

 

 

Schválil: Ing. Ján Barienčík, PhD. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpmz.sk/verejne-obstaravanie/
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Príloha č. 1: Prehľad aktuálne používaných JCL pri cestovaní MHD v Žiline 
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Príloha č. 2: Krycí list ponuky 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou 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. Osoba/osoby oprávnené podpisovať a jednať za hospodársky subjekt v zmysle 

obchodného alebo živnostenského registra (prípadne meno a priezvisko splnomocnenej 

osoby, ak uchádzač splnomocnil na základe písomného splnomocnenia s úradne 

overenými podpismi takúto osobu na účely podpisovania dokladov a úkonov v  tomto 

verejnom obstarávaní): 

  

7. IBAN: 

 

8. SWIFT: 

 

9. Bankové spojenie (banka): 

 

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

telefónne číslo a e-mailová adresa: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 

 

 

 



„Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre MHD v Žiline“ 

 

 14 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou 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 dodávať tovar, ktorý je 

predmetom tejto zákazky a ktorý je obstarávateľom špecifikovaný 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. 4: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou 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. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou 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. 6: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

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

k dispozícii výrobné prostriedky, strojové a technické zariadenia na plnenie predmetu 

zákazky. Výroba predmetu zákazky bude realizovaná našou spoločnosťou, v našom 

obchodnom mene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 7: Cenová ponuka 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie výroby a dodávky jednorazových cestovných lístkov pre 

MHD v Žiline 

 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (realizovaná formou 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: 

 

 

Cena za 1 kus jednorazového cestovného lístka:   ............................ EUR bez DPH 

 

(poznámka: cenu uchádzač uvádza v zaokrúhlení na 5 desatinných miest vo formáte: x,xxxxx 

EUR bez DPH); 

 

*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. 

*Iné: tu uvedie informácie o platení DPH subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky:    .................................................. 

 

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

 

 

Ponúknutá cena za 1 kus jednorazového cestovného lístka v EUR bez DPH bude platná 

počas celého obdobia trvania Rámcovej dohody, t.j. 24 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti Rámcovej dohody. 

 

Cestovné lístky budú vyrobené a dodané v zmysle pokynov a požiadaviek uvedených vo 

výzve na predkladanie cenových ponúk. 

Cestovné lístky budú obsahovať nasledovné ochranné prvky: 

a.)mikropísmo 

b.)farba reflexná antikopírovacia, svietiaca v UV spektre 

c.)farba reagujúca na kontrolné pero, opticky neviditeľná 

d.)ceninový papier s jedinečným viacstupňovým vodoznakom, s chemickou ochranou 

reagujúcou s väčšinou dostupných rozpúšťadiel a s ochrannými vláknami 

kontrolovateľnými v UV spektre 

e.)giloš 

f.)doplní uchádzač, ak je relevantné................... 

 

Požadovaná dodacia lehota cestovných lístkov od potvrdenia prijatej čiastkovej 

objednávky (e-mailom) bude max. do 5 pracovných dní. 
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V cene jednorazového cestovného lístka sú zahrnuté všetky súvisiace náklady spojené 

s predmetom zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania. 

 

Uchádzač predložením ponuky rešpektuje skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 v 

nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 

alebo ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


