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Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9Zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“), vyzývam na predloženie ponuky. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Bardejovská 6, 043 29 Košice 

IČO:   31 701 914 

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Hreha 

Tel.:   +421 55 6407 801 

Fax:   +421 55 6226 400 

e-mail:   dpmk@dpmk.sk 

URL:   www.dpmk.sk 

2. Opis 

2.1 Názov predmetu zákazky 

Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a zabezpečenie realizácie procesov 

verejného obstarávania na určené predmety zákazky v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. 

2.2 Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní a vykonávanie postupov 

verejného obstarávania, v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z.  

Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania zahŕňa najmä:  

- súčinnosť pri príprave zadávacích podmienok, 

- v prípade potreby bezodkladné denné osobné konzultácie s určenými zodpovednými 

zamestnancami verejného obstarávateľa,  

- analýzu procesov verejného obstarávania,  

- prípravu dokumentácie pre jednotlivé postupy verejného obstarávania,  

- komplexnú prípravu a realizáciu jednotlivých postupov verejného obstarávania 

vrátane realizácie elektronických aukcií 
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V rámci realizácie jednotlivých postupov zadávania zákazky požadujeme minimálne 

nasledovný rozsah činností: 

Prípravná etapa  zadávania konkrétnej zákazky vrátane poradenstva vo verejnom obstarávaní: 

- konzultácie o definovaní predmetu zákazky 

- spracovanie podkladov pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

- návrh na postup zadávania zákazky vzhľadom na definovanie predmetu zákazky 

a určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

- spracovanie harmonogramu navrhnutého postupu zadávania zákazky  

- spracovanie a odoslanie textu predbežného oznámenia do Úradného vestníka 

verejného obstarávania a Vestníka verejného obstarávania SR 

- spracovanie a odoslanie textu oznámenia verejného obstarávania do Úradného 

vestníka verejného obstarávania a Vestníka verejného obstarávania SR 

Súťažná etapa postupu zadávania zákazky: 

- vypracovanie návrhu súťažných podkladov v rozsahu podľa ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, predloženie návrhu na odsúhlasenie mandantovi,  

- spracovanie návrhov textu dokumentov súvisiacich s vysvetľovaním oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania a  súťažných podkladov a iných poskytnutých 

dokumentov v danom verejnom obstarávaní 

- spracovanie  návrhu dokumentov súvisiacich s uplatnením revíznych postupov pri 

zadávaní zákazky (návrh na vybavenie žiadosti o nápravu,  spracovanie vyjadrenia 

k námietkam, resp. iné súvisiace úkony) 

- evidencia záujemcov a uchádzačov, ktorí požiadali o poskytnutie súťažných 

podkladov, predložili ponuku, 

- spracovanie dokumentov súvisiacich s menovaním členov komisie (menovacie 

dekréty, príprava znenia čestných vyhlásení členov komisie) 

- spracovanie všetkých dokumentov a dokladov súvisiacich s otváraním časti ponuky 

„Ostatné“ a realizácia všetkých úkonov podľa ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní (zápisnice, vysvetľovanie, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, 

možné vylučovanie uchádzačov a pod,) 

- osobná účasť zástupcov mandatára na otváraní ponúk časti „Ostatné“  

- odosielanie dokumentov súvisiacich s úkonmi spojenými s vyhodnocovaním ponúk 

časti „Ostatné“ príslušným subjektom, všetko podľa ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní a po odsúhlasení mandantom   

- spracovanie všetkých dokumentov a dokladov súvisiaci s otváraním časti ponuky 

„Kritéria“ a realizácia všetkých úkonov podľa ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní (zápisnice, záznamy vysvetľovanie, vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti, splnenia požiadaviek na predmet zákazky, zápisníc k vyhodnocovaniu ponúk 

na základe určených kritérií, možné vylučovanie uchádzačov a pod.)  

- osobná účasť zástupcov mandatára na otváraní ponúk časti „Kritériá“ 

- zabezpečenie realizácie e-aukcie, ak sa na zadávanie zákazky podľa zákona 

o verejnom obstarávaní požaduje jej uplatnenie  

- spracovanie a odoslanie textu oznámenia o výsledku verejného obstarávania do 

Úradného vestníka verejného obstarávania a Vestníka verejného obstarávania SR 

- kompletizácia všetkých dokladov a dokumentov z konkrétneho postupu zadávania 

zákazky pre účely archivácie 

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

79418000-7 Poradenské služby pre verejné obstarávanie 

2.4 Miesto plnenia 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice 

2.5 Časti (Táto zákazka sa delí na časti áno/nie) 

Nie 



Požaduje sa predloženie ponuky na všetky položky predmetu zákazky.  

2.6 Množstvo alebo rozsah zákazky 

Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže – nákup  elektrobusov 

2.7 Trvanie zmluvy: 

Plnenie bude poskytované priebežne na základe mandátnej zmluvy. 

3. Minimálne obchodné podmienky 

3.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom mandátnu zmluvu. 

3.2 Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný limit pre zadávanie 

zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO, t.j. 19 999,00 EUR bez DPH. 

3.3 Množstvo poskytnutých služieb bude vždy určené podľa aktuálnej potreby t.j. požiadavky 

verejného obstarávateľa, a to priebežným plnením zmluvy na základe čiastkových 

objednávok. 

3.4 Celková cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v 

Prílohe č. 1 tejto výzvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne 

platnej výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby. 

Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná. 

3.5 Lehota splatnosti faktúr: 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

3.6 Lehota plnenia predmetu zákazky:Plnenie bude poskytované priebežne na základe mandátnej 

zmluvy, so zohľadnením lehôt určených v zákone o verejnom obstarávaní súvisiacich so 

zadávaním konkrétnych postupov, všetko  so začatím plnenia najneskôr do desiatich 

pracovných dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na plnenie predmetu zákazky. 

4. Obsah ponuky 

4.1 Podmienky účasti: 

4.1.1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia): 

- živnostenské oprávnenie alebo 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 napr. doklad 

o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

4.1.2. Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, 

zrealizovaných/poskytnutých za predchádzajúce tri roky ku dňu predkladania ponúk, doplnený 

potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb. Zoznam a potvrdenia o poskytnutej službe musia 

obsahovať meno poskytovateľa, meno objednávateľa, termín, rozsah poskytnutých služieb (ak 

je to možné), celková zmluvná cena za poskytnutie služieb a kontaktné údaje osoby 

objednávateľa pre overenie potvrdenia o poskytnutej službe. 

- neoverená kópia dokladu 

 

Minimálne požiadavky: 

Uchádzač preukáže, že komplexne zabezpečoval minimálne 1 zadávanie nadlimitnej 

zákazky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z., vedúce k uzavretiu 

zmluvy/rámcovej dohody. Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania je 

zabezpečenie realizácie celého procesu verejného obstarávania spojeného so všetkými 

úkonmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. Pre jednoznačné 

posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne je potrebné uviesť: označenie postupu, 



označenie oznámenia o vyhlásení postupu verejného obstarávania, označenie oznámenia 

o výsledku verejného obstarávania.  

4.1.3. Doklady preukazujúce odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky 

prostredníctvom minimálne jedného kľúčového experta 

Minimálne požiadavky na experta: 

Kľúčový expert č. 1 - Vedúci expert pre oblasť procesného riadenia verejného obstarávania – 

minimálne jeden 

a) Minimálne trojročná (3) preukázateľná odborná prax vo vykonávaní a riadení procesu 

verejného obstarávania, ktorú preukáže: 

 Profesijným životopisom (v minimálnom rozsahu podľa tohto bodu) v časti 

„história zamestnania“ alebo „praktické skúsenosti“ 

b) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti z riadenia a komplexnej realizácie 

zadávania pre minimálne jednu (1) nadlimitnú zákazku a minimálne jednu (1) 

podlimitnú zákazku v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z., pričom výsledkom realizácie 

týchto postupov bolo uzavretie zmluvy/rámcovej dohody, ktorú preukáže 

 Profesijným životopisom (v minimálnom rozsahu podľa tohto bodu) v časti 

„praktické skúsenosti“ 

Profesijný životopis musí obsahovať: 

- titul, meno a priezvisko, 

- údaje o priebehu vzdelania experta , absolvované školenia, 

- História zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia, odborné skúsenosti, 

názov zákazky, obdobie rok od - do, objednávateľ, pozícia na zákazke), 

- Praktické skúsenosti - zoznam zákaziek, v ktorých sa expert aktívne podieľal na realizácii 

postupu vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (názov 

verejného obstarávateľa, predmet zákazky, zatriedenie zákazky (nadlimitná, podlimitná), 

stručný popis činností, ktoré expert vykonával, číslo oznámenia alebo výzvy vo vestníku 

verejného obstarávania, ako aj označenie Vestníka, termín realizácie verejného 

obstarávania, číslo oznámenia o výsledku vo vestníku verejného obstarávania, ako aj 

označenie Vestníka), 

- dátum a podpis experta, 

- neoverená kópia dokladu 

4.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

- Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 4.3 tejto výzvy. 

4.3 Dokumenty majú byť podpísané: 

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude 

súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača 

podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky tohto bodu. 

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

5.1 Kritérium č. 1 

Celková zmluvná cena v EUR za predmet zákazky, t. j. cena, ktorú bude musieť verejný 

obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu 

zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a 

sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude konečná celková zmluvná cena, teda cena, ktorú 



verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je 

uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Maximálne 60 bodov 

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou 

zmluvnou cenou v EUR, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej 

zmluvnej ceny v EUR sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v 

EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR príslušnej vyhodnocovanej 

ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú 

zaokrúhľované na dve desatinné miesta. 

5.2 Kritérium č. 2 

Počet komplexne zabezpečených procesov verejného obstarávania zadávaním nadlimitnej 

zákazky, preukázaných spôsobom podľa bodu 4.1.2 výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len 

„počet nadlimitných zákaziek“).  

[max. bodová hodnota je pre najvyšší počet nadlimitných zákaziek, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Maximálne 30 bodov 

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 2: 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším počtom nadlimitných 

zákaziek, pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie počtu nadlimitných zákaziek, sa 

vyjadrí ako podiel počtu nadlimitných zákaziek príslušnej vyhodnocovanej ponuky a 

navrhovaného najvyššieho počtu nadlimitných zákaziek platnej ponuky, vynásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve 

desatinné miesta. 

5.3 Kritérium č. 3 

Predchádzajúce skúsenosti verejného obstarávateľa s uchádzačom v oblasti poradenstva vo 

verejnom obstarávaní za rozhodné obdobie predchádzajúcich troch rokov ku dňu predkladania 

ponúk, ďalej len „rozhodné obdobie“, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby 

poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (ďalej len 

„predchádzajúce skúsenosti“). Verejným obstarávateľom sa rozumie Dopravný podnik mesta 

Košice, akciová spoločnosť. 

[max. bodová hodnota je pre uchádzača, s ktorým má verejný obstarávateľ kladnú skúsenosť, pri ostatných – viď 

spôsob hodnotenia Kritéria č. 3.] 

Počet bodov 0, 5 alebo 10 bodov. 

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 3: 

Počet bodov sa bude prideľovať za posúdenie predchádzajúcich skúseností s uchádzačom za 

rozhodné obdobie. 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s ktorým má verejný obstarávateľ za 

rozhodné obdobie kladnú predchádzajúcu skúsenosť. Pod kladnou predchádzajúcou 

skúsenosťou sa rozumie, že v rozhodnom období uchádzač poskytoval služby verejnému 

obstarávateľovi v oblasti poradenstva vo verejnom obstarávaní a počas poskytovania služieb 

nebolo uchádzačovi preukázané porušenie zmluvných podmienok. 

Polovičná hodnota z maximálneho počtu bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s ktorým nemá 

verejný obstarávateľ za rozhodné obdobie žiadnu predchádzajúcu skúsenosť. Pod žiadnou 

predchádzajúcou skúsenosťou sa rozumie, že v rozhodnom období uchádzač neposkytoval 

služby verejnému obstarávateľovi v oblasti poradenstva vo verejnom obstarávaní. 

Nula bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s ktorým má verejný obstarávateľ za rozhodné 

obdobie negatívnu prechádzajúcu skúsenosť. Pod negatívnou predchádzajúcou skúsenosťou sa 

rozumie, že v rozhodnom období uchádzač poskytoval služby verejnému obstarávateľovi v 



oblasti poradenstva vo verejnom obstarávaní a počas poskytovania služieb bolo uchádzačovi 

preukázané porušenie zmluvných podmienok. 

5.4 Identifikácia úspešného uchádzača 

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov 

podľa spôsobu hodnotenia uvedenom pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na 

plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za 

jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky 

posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.  

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní 

celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na 

dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude 

klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov 

pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, 

dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví 

obdobne podľa počtu získaných bodov. 

6. Forma ponuky alehoty 

6.1 Forma ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Požaduje sa predloženie ponuky písomne v elektronickej forme, označenej spôsobom podľa 

nasledujúceho bodu, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve. 

Predmet e-mailu uveďte „Z-99-ponuka –poradenstvo verejné obstarávanie“ 

6.2 Platnosť ponuky: 

Ponuky zostávajú platné do: 31.09.2015 

6.3 Predloženie ponuky – lehota: 

Lehota na predloženie ponuky: 27.08.2015do 12:00 hod. 

6.4 Predloženie ponuky – forma: 

Adresa pre doručenie e-mailom: ladislav.hreha@dpmk.sk 

7. Identifikácia úspešného uchádzača 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ 

mandátnu zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný 

obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením 

dôvodu. 

Uchádzačovi, ktorý predloží svoju ponuku, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré 

mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávanie zákazky zrušiť resp. neprijať žiadnu 

ponuku. 

 

      

  

 

Príloha: Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
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