
                                   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 2020444583 

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

 (ďalej len „vyhlasovateľ") 

vyhlasuje obchodnú verejnú sú ťaž (ďalej len „sú ťaž") na predkladanie návrhov  na uzatvorenie 
zmluvy na dodávku tovaru: 

„ Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvap alín a prísad"   

 

II.    Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - p redmet sú ťaže 

Predmetom súťaže je nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapalín a prísad. Technická 
špecifikácia uvedeného sortimentu tovarov ako aj orientačný prehľad ich spotreby za kalendárny rok je 
uvedený v tabuľke 1. 

     
 
Tabuľka 1 

Skupina č.t. Názov a špecifikácia tovaru MJ Spotreba za 
rok 

EQUIVIS ZS 46  
1. Hydraulické oleje 1.1 

(ISO VG 46/DIN 51524-3 HVLP) 
liter 624,00 

RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 
2.1 

(ACEA E4/E5/E7) 
liter 208,00 

RUBIA TIR 8600 10W-40 
2. Motorové oleje 

2.2 
(ACEA E4/E5/E7) 

liter 2288,00 

FLUIDE ATX 
3.1 (DEXRON IID / VOITH H 

55.633535) 
liter 208,00 

TOTAL EP 80W-90 
3.2 

(API GL-4 / MIL-L-2105) 
liter 624,00 

TRANSMISSION BV 75W-80 
3.3 

(API GL-4+) 
liter 13,00 

TRANSMISSION TM 85W-140 

3. Prevodové oleje 

3.4 
(API GL-5 / MIL-L-2105 D) 

liter 1456,00 



MAXIGEL Plus 
4. Chladiaca 
kvapalina 

4.1 (AFNOR NFR 15-601 • BS 6580 - 
BS 5117 • ASTM D 3306 • SAE J 
1034) 

liter 2000,00 

5. Špeciálne prísady 5.1 AdBlue IBC (DIN 70070) liter 2000,00 
Liton LT 2EP 

6.1 

(NLGI 2; DIN 51502: KP2K-30 
DIN 51825: KP2K-30 
ISO 6743-9: L-XCCEB 2 
ISO 6743-9: L-XCCHB 2 
ZETOR ) 

kg 250,00 

ALUBIA AK 2G 

6. Plastické mazivá 

6.2 (NLGI 2;DIN 51502: KF2K-25 
ISO 6743-9: L-XCCHB 2) 

kg 6,00 

Predmet súťaže je možné rozdeliť nasledovne: navrhovateľ predloží svoj cenový návrh a návrh zmluvy buď na 
všetky uvedené skupiny tovarov (1-6), resp. iba na vybrané skupiny. 

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže: 20 630,00  EUR bez DPH / za všetky  položky / rok; 

Forma uzavretého zmluvného vzťahu: Rámcová dohoda; 

Obdobie, na aké bude Rámcová dohoda uzatvorená: 2 roky; 

Plnenie Rámcovej dohody: formou čiastkových objednávok; 

Požadovaná dodacia lehota od prijatia čiastkovej objednávky: 3 pracovné dni; 

Požiadavky na obaly a balenia dodávaných tovarov: v kovových sudoch o objeme 208 l budú dodávané tovary č. 
1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.4. Tovar 3.3 bude dodávaný podľa aktuálnej ponuky balenia v čase objednania. V nádrži 
typu IBC bude dodávaný tovar č. 4.1. Tovar č. 5.1 bude dodávaný výlučne v nádržiach typu „IBC“ za súčasného 
poskytnutia výdajného zariadenia, pričom poskytnutie tohto zariadenia si zohľadní navrhovateľ v navrhnutej 
jednotkovej cene za tovar. Mazivá (6.1 a 6.2) budú dodávané podľa aktuálnej ponuky balenia v čase objednania. 

      III. Obsah návrhu 

Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty: 

1) Cenový návrh na predmet sú ťaže (t.j. vyplnená tabuľka prílohy č. 1) potvrdený štatutárom 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. Zaokrúhlené budú na 2 desatinné miesta. 
Dĺžka viazanosti cenového návrhu je požadovaná 2 mesiace odo dňa jeho doručenia vyhlasovateľovi súťaže 
(navrhovateľ uvedie túto dobu vo svojom návrhu). 
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 (% / EUR) 
                          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. 
   
2)  Návrh zmluvy (Rámcovej dohody)  na dodávku tovaru  podľa platnej legislatívy SR podpísaná štatutárom  
     navrhovateľa. 
  
3)  Overený aktuálny výpis z obchodného registra / živn ostenského registra nie starší ako 3 mesiace 
 
4)  Doklady pod ľa  bodu V. tejto výzvy.  
 

      IV.    Jazyk, v ktorom je navrhovate ľ povinný predloži ť 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.    Podmienky zahrnutia návrhov do sú ťaže 
Navrhovateľ predloží potvrdený a podpísaný zoznam  plnení (zmluvy a pod.) za posledný rok (ku dňu predloženia 
návrhu vyhlasovateľovi), kde bude uvedený: obchodný názov kupujúceho, predmet zmluvy (názov tovaru 
rovnakého alebo obdobného charakteru) a jeho zmluvná cena, Súčet cien týchto zmlúv za rok nemá byť nižší ako 
predpokladaná  ročná hodnota predmetu súťaže v € bez DPH, uvedená v bode II. tejto výzvy. 
 
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto výzve. 
 

    VI.   Kritériá hodnotenia ponúk 
Jediným kritériom pre vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena za príslušnú skupinu tovarov v EUR bez DPH.  

Pokiaľ návrh doručený vyhlasovateľovi nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode III. až V. tejto výzvy, 
nebudú ďalej vyhodnotené. 

    VII. Spôsob a miesto podávania návrhov 

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

� 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 SÚ ŤAŽ - NEOTVÁRAŤ" 

� označenie predmetu súťaže: „ Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapal ín a 
prísad “  

� Spôsob doru čenia návrhov akceptovaný vyhlasovate ľom  

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

    VIII.  Lehota na predkladanie návrhov    

      Termín: do 15.11.2012  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. 

     IX.  Lehota na vysvet ľovanie  

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

       Termín: do 06.11.2012 v čase do 12,00 hod.  

 

        X.  Lehota na oznámenie vybraného návrhu  

Vyhlasovateľ  vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 23.11.2012  a oznámi navrhovateľovi (om) 
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na uzatvorenie  zmluvy na predmet súťaže. 
Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní, písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol. 

      



    XI. Lehota na uzavretie zmluvy 

       Dátum: najneskôr do 30.11.2012                                  

      

XII.  Vyhradené práva vyhlasovate ľa obchodnej verejnej sú ťaže  

� zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže 

� odmietnuť všetky predložené návrhy; 

� zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným podmienkam; 

� zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená         
a nebolo možné ich predvídať; 

� neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú vyhlasovateľ 
nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú; 

� 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; 

� v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu, stratí v priebehu 
plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ môže vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž; 

� 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. 

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

XIII. Údaje do zmluvy 

 

RÁMCOVÁ  DOHODA 
 

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

v znení neskorších predpisov  
 

I. 

Zmluvné strany  

 

Predávajúci :        

Sídlo :    

Zastúpený :   

IČO :     

IČ  DPH:    

Bankové spojenie :  

Číslo účtu :    

Obchodný register :   



   ( ďalej ,, predávajúci ´´ ) 

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 :     Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 

Číslo účtu :            5627105001/5600 

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

      ( ďalej ,, kupujúci ´´ ) 

XIV. Príloha č. 1 

 

Tlačivo na vyplnenie (ako súčasť výzvy) je k dispozícii na stiahnutie vo forme samostatného súboru na 
internetovej stránke obstarávateľa v sekcii „o spoločnosti“ – „dokumenty“. 

 

Príloha č. 1        
Predmet OVS: Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapal ín a prísad  
        
Cenový návrh 

Skupina č.t. Názov a špecifikácia tovaru MJ 

Cena v 
EUR 
bez 

DPH za 
MJ 

DPH 
(%) 

DPH 
(EUR) 

Cena v EUR     
s DPH za MJ 

EQUIVIS ZS 46  
1. Hydraulické 
oleje 1.1 

(ISO VG 46/DIN 51524-3 HVLP) 
liter         

Cena za MJ za skupinu č. 1: liter          
RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 

2.1 
(ACEA E4/E5/E7) 

liter         

RUBIA TIR 8600 10W-40 
2. Motorové 
oleje 

2.2 
(ACEA E4/E5/E7) 

liter         

Cena za MJ (sú čet za skupinu č. 2): liter          
FLUIDE ATX 

3.1 (DEXRON IID / VOITH H 
55.633535) 

liter         

TOTAL EP 80W-90 
3.2 

(API GL-4 / MIL-L-2105) 
liter         

TRANSMISSION BV 75W-80 
3.3 

(API GL-4+) 
liter         

3. Prevodové 
oleje 

3.4 TRANSMISSION TM 85W-140 liter         



 
 

 

 

                         

(API GL-5 / MIL-L-2105 D) 

Cena za MJ (sú čet za skupinu č. 3): liter          
MAXIGEL Plus 

4. Chladiaca      
kvapalina 

4.1 (AFNOR NFR 15-601 • BS 6580 - 
BS 5117 • ASTM D 3306 • SAE J 
1034) 

liter         

Cena za MJ za skupinu č. 4: liter          

5. Špeciálne 
prísady 

5.1 AdBlue IBC (DIN 70070)* liter         

Cena za MJ za skupinu č. 5: liter          
Liton LT 2EP 

6.1 
(NLGI 2; DIN 51502: KP2K-30 
DIN 51825: KP2K-30 
ISO 6743-9: L-XCCEB 2 
ISO 6743-9: L-XCCHB 2 
ZETOR ) 

kg         

ALUBIA AK 2G 

6. Plastické 
mazivá 

6.2 (NLGI 2;DIN 51502: KF2K-25 
ISO 6743-9: L-XCCHB 2) 

kg         

Cena za MJ (sú čet za skupinu č. 6): kg         
* V cene za MJ je započítané aj poskytnutie výdajného zariadenia (č.t. 5.1). 
Dĺžka viazanosti cenového návrhu: 2 mesiace. 

 
Dátum:        
        
        
        
        
Pečiatka a podpis:       
        


