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1. Obstarávateľ: 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina (IČO: 36 007 099) 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ podľa § 9ods. 
 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. Zákona. 

 
2. Kontaktná osoba: 

 Kontaktnou osobou pre predkladanie požadovaných dokladov a cenovej ponuky pre túto Výzvu  je: 

 Ing. Anna Matejčíková (e-mail): anna.matejcikova@dpmz.sk, tel. +421415660168 

 

3. Názov zákazky: 
 

 Nákup papierových kotúčov do automatov na cestovné lístky MIKOMAT M16-T 

 

 Spoločný slovník obstarávania(CPV): 34980000-0 

 Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa:  
 http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/ 
  

 dňa: 2.3.2020 

 Je zákazka delená: nie 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:           
                    

 Predpokladaná hodnota zákazky: 4 800 EUR bez DPH za 200 ks papierových kotúčov.     

 Prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky nemusí byť dôvodom na odmietnutie (neprijatie) 
 ponuky, resp. nemusí byť dôvodom na zrušenie tohto prieskumu trhu. 

                          Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(prieskum trhu realizovaný prostredníctvom Výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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5. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ďalšie požiadavky obstarávateľa: 

 Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to 200 ks kotúčov s navinutým papierom na 
 cestovné lístky do automatov MIKOMAT M16-T podľa nasledujúcej špecifikácie: 

 

 Technická špecifikácia papiera: 

A) špecifikácia kotúča: 

 Šírka kotúča: 76 +0/-0,5mm 

 Priemer kotúča: 180 mm, vnútorný priemer: dutinka 1 palec,  papier nie je k dutinke nalepený 

B) špecifikácia papiera 

 Tlačová technika: ofset 

 Farebné prevedenie: 6/1 

 Materiál:     - plošná hmotnosť cca 95 q/m2, bez vodoznaku, 2 vlákna (viditeľné vlákno, 
 neviditeľné vlákno svietiace v UV – viď spresnenie pri Ochranných prvkoch nižšie) 

   - nasiakavosť papiera je rozhodujúca pri tlačení lístka v automate. Pokiaľ nebude papier 
dostatočne odolný voči vzdušnej vlhkosti, tlačiareň nebude spoľahlivo tlačiť a pokiaľ aj 
vytlačí lístok, tento vplyvom vlhkosti zmäkne a nebude sa dať spoľahlivo označiť  
v označovači cestovných lístkov v dopravnom prostriedku   

 Ochranné prvky -     2 x vlákno (viditeľné červené, neviditeľné svietiace v UV zelenožlto) 

- farba reflexná, nekopírovateľná a súčasne svietiaca v UV oblasti svetelného spektra 
(pri 366 nm) 

- farba reagujúca na kontrolný fix, alebo na pásku v označovači 
- farba termoaktívna 
- farba mincová, reagujúca na kovové mince 
- farba reagujúca na rozpúšťadlá 

 

C) špecifikácia grafiky  

 Papier je potlačený grafikou a textom pre cestovné lístky MHD podľa priloženej fotodokumentácie. 
 Úspešný uchádzač bude pred zaslaním objednávky požiadaný o vyhotovenie grafického návrhu, 
 ktorý bude pred zadaním do tlače konzultovaný a odsúhlasený obstarávateľom. 

 Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 Presné znenie textu na spodnej strane cestovného lístka: 
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 Použitie cestovného lístka sa riadi tarifou MHD. Cestujúci je povinný označiť si cestovný lístok 
 ihneď pri nástupe do vozidla v najbližšom  označovači. 

 The passenger is obliged to mark the ticket immediately after getting in, in the next marking 
 machine. 

 Der Reisende ist verpflichtet die Fahrkarte sofort nach dem Einsteigen in dem nächsten  Entwerter 
 zu entwerten. 

 
6. Obhliadka a vysvetľovanie, vzorky: 

 Obhliadka sa nerealizuje a vzorky sa od uchádzačov nepožadujú. Obstarávateľ na požiadanie zašle 
 vzorku aktuálne používaného papiera uchádzačovi v lehote na predkladanie cenových ponúk.  

 Fotodokumentáciu k predmetu obstarávania obstarávateľ prikladá ako prílohu k tejto Výzve 
 a zároveň ju umiestni  na svojom webovom sídle:   

 http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/.    

 V lehote na predkladanie cenových ponúk (bod č. 13) v prípade potreby obstarávateľ poskytne 
 záujemcom vysvetlenie k predmetu zákazky, a to na základe písomnej otázky zaslanej e-mailom na 
 kontaktnú osobu obstarávateľa (bod. č. 2). Odpovede budú poskytnuté obratom prostredníctvom e-
 mailu na mail uchádzača, a to v lehote na predkladanie ponúk. Odpoveď bude zároveň uverejnená 
 aj v elektronickej forme na www.dpmz.sk, v sekcii: 

  http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/. 

 Obstarávateľ po uplynutí termínu na predkladanie cenových ponúk môže v procese vyhodnotenia 
 ponúk požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie informácií, ktoré sú uvedené v ponuke. Táto 
 komunikácia bude opäť prebiehať elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty na e-
 mailovú adresu osoby, ktorú uchádzač uvedie v odpovedi na túto Výzvu ako kontaktnú osobu. 

 
7. Typ uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom: 

 Objednávka vystavená na základe cenovej ponuky úspešného uchádzača. 
 Obstarávateľ vystaví objednávku na celý predmet zákazky, teda na 200 ks kotúčov papiera. 
 Objednávka bude vystavená elektronicky bezodkladne po vyhodnotení cenových ponúk 
 a oboznámení zúčastnených uchádzačov s výsledkami hodnotenia cenového prieskumu. 

 
8. Financovanie predmetu zákazky: 

 Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 343/2015 Z.z. (viď finančný limit 
 pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa. 

 Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie prostredníctvom prieskumu trhu a to vyhlásením Výzvy na 
 predkladanie cenových ponúk. Uvedený postup obstarania zákon č. 343/2015 Z.z. neupravuje.  
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 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.  

 Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.   

                      

9. Dokumenty, ktoré predkladá uchádzač a spôsob ich predkladania 

9. I. Spôsob predkladania dokumentov: 

Všetky ďalej uvedené požadované doklady uchádzač zašle ako scan oprávnenou osobou 
podpísaných, opečiatkovaných dokumentov v needitovateľnom formáte, napr. pdf , a to 
elektronickou poštou na mailovú adresu kontaktnej osoby obstarávateľa 
(anna.matejcikova@dpmz.sk). 

9.II. Dokumenty, ktoré predkladajú všetci uchádzači:  

Požadované doklady sú dostupné aj v editovateľnej forme na:  

http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/. 

 

9.II.A) Návrh na plnenie kritérií (návrh cien za predmet zákazky) 
 

Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 1, opečiatkovanú a podpísanú oprávnenou osobou 
uchádzača. Formulár predloží v originálnom vyhotovení kompletne vyplnený podľa podkladov.  

Cena za predmet zákazky uvedená v Prílohe č. 1 je uvedená v EUR bez DPH a obsahuje všetky 
náklady spojené s vyhotovením a dodaním predmetu tejto Výzvy, vrátane dopravných  nákladov, 
balného, vrátane vplyvu kurzu meny EUR k iným menám a pod. 

9.II.B)  Identifika čné údaje uchádzača 

Uchádzač predkladá vyplnenú a oprávnenou osobou uchádzača podpísanú a opečiatkovanú  
Prílohu č. 2 tejto Výzvy. 
 

9.II.C) Čestné vyhlásenie o dodaní tovaru s požadovanými parametrami 

Uchádzač predkladá vyplnenú a oprávnenou osobou uchádzača podpísanú a opečiatkovanú  
Prílohu č. 3 tejto Výzvy. 

 

 

9.III. Dokumenty, ktoré uchádzači  predkladajú ako podmienky účasti uchádzačov podľa § 32, zák. 
 343/2015 Z.z.: 

Podmienky účasti uchádzačov na  prieskume trhu realizovaného prostredníctvom tejto Výzvy na 
predkladanie cenových ponúk vychádzajú z ustanovení § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,. 



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  PT 20_04 Papierové kotúče do automatov na CL 

Na základe uvedeného uchádzač ako podmienku účasti predloží: 

9.III.A) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní    potvrdený 
 konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
 obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.).  

Toto potvrdenie predkladá uchádzač, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 
Uchádzač ako doklad predkladá vyplnenú a oprávnenou osobou uchádzača podpísanú a 
opečiatkovanú Prílohu č. 4 tejto Výzvy. 

 
9.III.B) Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovar, resp. uskutočňovať stavebné práce  
 

Toto potvrdenie predkladajú hospodárske subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
ktoré nie sú zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej ZHS), ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Požadovaný doklad (aktuálne platný výpis 
z obchodného alebo živnostenského registra, resp. ekvivalentného registra v krajine sídla 
hospodárskeho subjektu), nemusí byť úradne overený. 
 
Hospodárske subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky tento doklad nepredkladajú, 
nakoľko 
a) obstarávateľ overuje uvedený doklad v rámci overenia zápisu subjektu v ZHS 
b) obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon proti byrokracii).  

 
 

10. Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača: 

 Hodnotiace kritérium: najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, teda za 200 
 ks kotúčov do automatov na CL MIKOMAT M16-T 

 Ako úspešný uchádzač bude označený uchádzač, ktorý obstarávateľovi ponúkne najnižšiu cenu 
 v EUR bez DPH spolu za predmet zákazky popísaný v bode č. 5 tejto výzvy pre predpokladané 
 odberové množstvo 200 ks kotúčov. 

 Do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria budú zaradené ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú 
 požiadavky uvedené v tejto Výzve a predložia všetky požadované dokumenty podľa bodu 9.  

 

11. Stanovenie ceny v cenovej ponuke uchádzačom 

 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), cenu za predmet zákazky uvedie v EUR 
 bez DPH. 
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 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, cenu uvedie ako cenu celkom v EUR a na skutočnosť, že nie je 
 platiteľom DPH upozorní v ponuke. Platiteľ DPH v zahraničí uvádza cenu v EUR bez DPH.  

 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví podľa zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších 
 predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (vrátane dopravných  
 nákladov, balného, potlače, vrátane vplyvu kurzu meny EUR k iným menám a pod. ).  

 Miesto doručenia predmetu zákazky je sídlo obstarávateľa, teda Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z cenových ponúk v prípade neobvykle 
 vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky 
 ponuky 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 môže prieskum trhu zrušiť, pokiaľ bola 
 obstarávateľovi predložená iba jedna cenová ponuka, resp. ak iba jedna cenová ponuka splnila 
 všetky požiadavky obstarávateľa uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Obstarávateľ si v
 vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu aj bez uvedenia dôvodu. 

 
 

12. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Všetky požadované doklady podľa bodu č. 9 uchádzač zašle ako scan oprávnenou osobou 
podpísaných, opečiatkovaných dokumentov vo formáte .pdf,  a to elektronickou poštou na mailovú 
adresu kontaktnej osoby obstarávateľa (anna.matejcikova@dpmz.sk)  

do 5.3.2020 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú vyhodnotené. 

Predložené ponuky nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

 

13. Požadovaná platnosť cenovej ponuky: 

 Do 31.3.2020 

 

14. Komunikácia a jazyk: 

 Komunikácia v rámci Výzvy bude prebiehať nasledovne: 

 Komunikácia bude prebiehať v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Český jazyk je rovnako 
 akceptovaný. Doklady predložené v iných jazykoch ako slovenský a český musia byť predložené 
 v pôvodnom jazyku uchádzača a zároveň musí byť preložený ich úradný preklad do štátneho jazyka 
 obstarávateľa.  
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 Doručovanie dokumentov bude prebiehať elektronickou poštou. Kontaktná osoba dodávateľa: 

 Ing. Anna Matejčíková  (anna.matejcikova@dpmz.sk). 

 Všetky informácie k obstarávaniu budú zároveň zverejnené na: 

 http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu---zakazky-v-hodnote-do-10-000-eur/. 

 

15. Lehota na oznámenie výsledku prieskumu trhu: 

 6.3.2020. 

16. Doplňujúce informácie: 

 Všetky výdavky a náklady spojené s prípravou cenovej ponuky a predkladaním ponuky znáša 
 záujemca o zákazku bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
 prieskumu trhu. 

 Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami výzvy a prijíma ich bez 
 výhrad. 

 Predložením cenovej ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov a s povinným 
 zverejňovaním cien v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk, s ktorými sa uchádzač prihlásil 
 do prieskumu trhu, ako aj s o zverejnením podpísanej zmluvy. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z cenových ponúk v prípade neobvykle 
 vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky 
 ponuky 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 môže prieskum trhu zrušiť, pokiaľ bola  obstarávateľovi 
 predložená iba jedna cenová ponuka, resp. ak iba jedna cenová ponuka splnila  všetky požiadavky 
 obstarávateľa uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie objednaného tovaru a sumy uhradenej úspešnému 
 uchádzačovi ako plnenie za tovar, pokiaľ predmet zákazky nebude spĺňať požiadavky a 
 špecifikáciu uvedenú na predmet zákazky v tejto Výzve. 

 

 V Žiline, ....... 

 

 Vypracovala: Ing. Anna Matejčíková 

  odd. verejného obstarávania 
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Príloha č. 1 
          

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
Prieskum trhu realizovaný prostredníctvom Výzvy na predkladanie cenových ponúk 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
     
     

Názov zákazky: Papierové kotúče do automatov na cestovné 
lístky  

MHD MIKOMAT M16-T  
     

     

  
Por.    
číslo Položka  MJ  

Cena za položku v 
MJ  v  € bez DPH  

Cena za položku  
v MJ € s DPH  

1 

papierový kotúč do 
automatov na CL 
MHD 

1 ks 

    

2 

papierový kotúč do 
automatov na CL 
MHD 

200 ks 

    

 

    

Prílohu č. 1 vyplnil  (obchodné meno, meno, 
podpis) 

  

Dátum:    

Cenová ponuka platná do:    

Uchádzač je platcom DPH:              áno                   nie                       (nehodiace sa prečiarknite) 
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Príloha č. 2: Identifika čné údaje uchádzača 

 

 

 Predmet zákazky: Nákup papierových kotúčov do automatov na cestovné lístky MHD 
MIKOMAT M16-T  

 

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

 

Ďalej vypĺňa uchádzač: 

Obchodný názov:  

Adresa sídla:  

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH SK: (ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

Zástupcovia štatutárneho orgánu uchádzača:  
 
 
 
 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby uchádzača pre účely tejto zákazky: 
 
 

Telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby: 

 

 

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

        Meno a priezvisko, podpis   
        oprávnenej osoby uchádzača   
        a odtlačok pečiatky uchádzača 
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Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie 

 

 

Predmet zákazky: Papierové kotúče do automatov na cestovné lístky 

MHD MIKOMAT M16-T  
 
 

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

 

Ďalej vypĺňa uchádzač: 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba uchádzača čestne vyhlasujem, že ak bude uchádzač (uviesť obchodné meno, adresu) 

 

.................................................................................................................................................  

vyhodnotený ako úspešný uchádzač v rámci tejto Výzvy na predkladanie cenových ponúk a bude mu 
následne zaslaná objednávka na predmet zákazky, tak tento dodá v súlade s požiadavkami a špecifikáciou  
obstarávateľa uvedenými v tejto Výzve na predkladanie cenových ponúk 

 

 

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

 

 

       ..................................................... 

       Meno a priezvisko, podpis  
       oprávnenej osoby uchádzača   

a odtlačok pečiatky uchádzača 
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Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie 

 

 

Predmet zákazky: Papierové kotúče do automatov na cestovné lístky 

MHD MIKOMAT M16-T  
 
 

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

 

Ďalej vypĺňa uchádzač: 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba uchádzača čestne vyhlasujem, že uchádzač (uviesť obchodné meno, adresu) 

 

.................................................................................................................................................  

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.). 

 

 

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

 

 

       ..................................................... 

       Meno a priezvisko, podpis  
       oprávnenej osoby uchádzača   

a odtlačok pečiatky uchádzača 
 

 


