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

„ Nákup a dodávka uhlografitových šmýkadiel a kief točivých strojov pre trolejbusy"   

 

II.   Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

Predmetom súťaže je nákup a  dodávka uhlografitových šmýkadiel a kief točivých strojov pre 
trolejbusy Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.. 

Špecifikácia predmetu súťaže:  

Predmet súťaže je možné rozdeliť na 2 skupiny tovarov: 

1. skupina: Uhlografitové šmýkadlá trolejbusových zberačov Škoda 14Tr, Škoda 15Tr, 
Škoda 30Tr SOR a Škoda 31Tr SOR pre zberačové hlavice rozmeru: 25,6 x17,5x102 mm; 
impregnované živicou. Plánovaná potreba šmýkadiel na obdobie 1 roka predstavuje cca 5 000 
kusov, na obdobie 4 rokov cca 20 000 kusov. 

2. skupina: Kefy točivých strojov používané v trolejbusoch Škoda 14Tr, Škoda 15Tr ako 
trakčné motory a pomocné motory. Rozmer: 2x10x25x45 mm; parametre trakčného motora: 
RP 120 kW  / 750V. Plánovaná potreba kief je cca 287 kusov na 1 rok, na obdobie 4 rokov 
približne 1000 ks. 

Predmet súťaže je možné rozdeliť na časti, t.j. navrhovateľ môže predložiť vyhlasovateľovi 
svoj návrh zmluvy vrátane ceny buď na obidve skupiny tovarov alebo iba na jednu z nich.  
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Forma uzavretého zmluvného vzťahu (zmluvy): Rámcová dohoda. 

Obdobie, na aké bude Rámcová dohoda uzatvorená: 4 roky. 

Plnenie Rámcovej dohody: formou čiastkových objednávok s odkazom na uzavretú Rámcovú 
dohodu. 

Požadovaná dodacia lehota tovaru od potvrdenia prijatej čiastkovej objednávky: 3 pracovné 
dni. 

Predpokladaná hodnota: 39 000,00 EUR bez DPH za tovar v 1. skupine za obdobie 4 rokov; 

         6 000,00 EUR bez DPH za tovar v 2. skupine za obdobie 4 rokov; 

 

III.   Obsah návrhu 

Navrhovateľ je povinný: 

1) Uviesť svoj návrh ceny za dodávaný tovar (návrh ceny bude zapracovaný do Rámcovej 
dohody v bode: kúpna cena a platobné podmienky).  
Ceny budú vyjadrené  v mene EUR (€)  v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Dĺžka viazanosti návrhu (od prijatia vyhlasovateľom až po  
vyhodnotenie) je požadovaná 2 mesiace 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 bez DPH v € za 1 kus tovaru, sadzba DPH v 
%  a výška DPH v €, navrhovaná zmluvná cena celkom za 1 kus tovaru v € vrátane DPH. 
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v € a na túto  
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 
   
2)  Predložiť návrh celej zmluvy (t.j. Rámcovej dohody) na dodávku tovaru podľa platnej 
legislatívy SR podpísaná  štatutárom navrhovateľa. 
  

3)  Predložiť doklady preukazujúce osobné postavenie navrhovateľov:  
          Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom súťaže:  

- aktuálny výpis zo živnostenského registra /predkladá fyzická osoba – podnikateľ, 
príspevková organizácia – podnikateľ/, 

- výpis z obchodného registra /predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba 
– podnikateľ zapísaný v obchodnom registri/, 

- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov . 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť požadované doklady 
predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov 
platnom v čase predkladania ponúk.  

V predloženom doklade bude v predmete činnosti uvedené – výroba výrobkov 
z kompozitných materiálov, výroba a odbyt výrobkov... a pod., tak,  aby bolo jasné, že 
ide o výrobcu požadovaného tovaru.  
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Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie  podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní – osobné postavenie predkladá každý člen skupiny 
osobitne. 

Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – 
osobné postavenie, v originálnom vyhotovení, alebo úradne osvedčené doklady.       

Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Uchádzač ku svojmu návrhu tiež priloží: 

-Zoznam minimálne dvoch zmlúv na dodávku tovaru, ktorý je predmetom ich cenového 
návrhu v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky –  39 000,00 €  bez DPH 
(ak bude predložená ponuka iba na tovar uvedený v 1. skupine); 6 000,00 € bez DPH (ak 
bude predložená ponuka iba na tovar uvedený v 2. skupine), resp. 45 000,00 € bez DPH 
(pri predložení ponuky na obidva druhy tovarov uvedené v skupine 1 a 2). Tieto zmluvy 
v zozname nesmú byť staršie viac ako 4 roky ku dňu doručenia návrhu obstarávateľovi. 
-Certifikát dodávaných výrobkov. 

          

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie  podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní – technickú alebo odbornú spôsobilosť predkladajú spoločne. 

Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí 
určených v tejto výzve. V opačnom prípade jeho návrh nebude vyhodnotený. 
 
 
 

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.     

     

 

V.   Kritériá hodnotenia ponúk 

Hodnotiacim kritériom je najnižšia cena vyjadrená v EUR bez DPH za jeden kus tovaru. Cenu 
za tovar navrhovateľ uvedie zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

Navrhovateľ uvedie cenu buď len k jednému tovaru zo skupiny 1 alebo 2, alebo uvedie ceny 
k obidvom tovarom uvedených v skupine 1 a 2. 

Úspešným bude ten navrhovateľ, ktorý ponúkne, resp. navrhne za konkrétny druh tovaru 
najnižšiu cenu. 

Navrhovateľ musí do tejto ceny zahrnúť všetky náklady spojené s  predmetom zákazky 
vrátane dopravy na miesto plnenia, odvozom a likvidáciou použitých výrobkov. 
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Elektronická aukcia: nie. 

Požadované zábezpeky a bankové záruky: 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 sekretariát riaditeľa) 

 

� 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: „Nákup a dodávka uhlografitových šmýkadiel 
a kief točivých strojov pre trolejbusy“ 

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom: 

� poštou 

� kuriérom  

� doručenie ponuky osobne 

   

 

VII.  Lehota na predkladanie návrhov    

Termín: do 23.10.2013  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 listinnej alebo elektronickej podobe). 

Termín: do 17.10.2013 v čase do 12,00 hod.  

 

IX.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 31.10.2013 a oznámi 
navrhovateľovi 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. 

      

   

X.  Lehota na uzavretie zmluvy 

Dátum: najneskôr do 30.11.2013                                  

      

   

XI. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

� 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 v súťaži. 
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XII.  Údaje do zmluvy 

RÁMCOVÁ  DOHODA 

uzatvorená podľa  § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci :        

Sídlo :    

Zastúpený :   

IČO :  

DIČ:    

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 :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :             5035044524/0900 

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

      ( ďalej ,, kupujúci “ ) 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 30.09.2013 


