
 
 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, podľa 
§  281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) týmto 

 
v y h l a s u j e 

 
obchodnú verejnú súťaž 

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ojazdených  
dopravných prostriedkov MHD 

č. OVS – 07/2021 
 
za nasledovných súťažných podmienok: 
 
1 Vyhlasovateľ 
 

Obchodné meno: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Sídlo:   Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:   00 492 736 
Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK98 0200 0000 0000 4800 9012 
SWIFT kód:  SUBASKBX 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B 

 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

 
2 Predmet obchodnej verejnej súťaže a typ zmluvy 

 
2.1 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj ojazdených dopravných prostriedkov MHD 
vo vlastníctve Vyhlasovateľa, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe 1 „Špecifikácia vozidiel“ týchto 
súťažných podmienok (ďalej len „Predmet kúpy“).  
 
Obchodná verejná súťaž sa člení na 25 častí (25 dopravných prostriedkov), pričom každá časť bude mať 
samostatného úspešného uchádzača. Tá istá osoba môže byť úspešným uchádzačom viacerých častí 
obchodnej verejnej súťaže. Zrušenie niektorej časti/ niektorých častí obchodnej verejnej súťaže nemá vplyv 
na výsledok ostatných častí obchodnej verejnej súťaže.  

 
3 Kontaktné osoby Vyhlasovateľa 

 
3.1 Kontaktná osoba pre proces obchodnej verejnej súťaže: JUDr. Alexandra Damborská, tel. č.: +421 (0)2 

5950 1254, e-mail: damborska.alexandra@dpb.sk. 
 
Kontaktná osoba pre technickú stránku a dohodnutie obhliadky Predmetu kúpy: 
 
Trolejbusy:  v časti 1 až 23: Ing. Miloš Šturdík, tel. č.: +421 (0)2 5950 4218, e-mail: 

sturdik.milos@dpb.sk; a  
 
Autobusy:   v časti 24 a 25: Michal Hrubša, tel. č.: +421 949 049 900, e-mail: 

hrubsa.michal@dpb.sk 
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Obhliadky Predmetu kúpy je potrebné si najskôr telefonicky alebo e-mailom dohodnúť s 
kontaktnou osobou pre technickú stránku. Obhliadky: 
 
(a) trolejbusov v časti 1 až 23 budú prebiehať v dňoch 03.06.2021 do 15.06.2021 v čase medzi 

09:00 a 12:00 hod. vo vozovni Krasňany na Račianskej 149 v Bratislave a vo vozovni 
Trnávka na Rožňavskej 19A v Bratislave, pričom presné umiestnenie trolejbusov je 
uvedené v tabuľke na str. 3; a 

 
(b) autobusov v časti 24 a 25 budú prebiehať v dňoch 03.06.2021 do 15.06.2021 v čase medzi 

09:00 a 12:00 hod. vo vozovni Trnávka na Rožňavskej 19A v Bratislave. 
 

4 Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži 
 
4.1 Obchodná verejná súťaž bude prebiehať formou elektronickej aukcie. Záujemcovia o účasť 

v elektronickej aukcii zašlú žiadosť o zaradenie do procesu elektronickej aukcie spolu 
s prílohami podľa tohto článku bodu 4.3 týchto súťažných podmienok najneskôr do 
16.06.2021 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: damborska.alexandra@dpb.sk. 
 

4.2 Záujemcom, ktorí zašlú žiadosť o zaradenie do elektronickej aukcie spolu s prílohami podľa tohto 
článku bodu 4.3 týchto súťažných podmienok najneskôr do termínu uvedeného v tomto článku 
bode 4.1 týchto súťažných podmienok, bude po skončení možnosti predkladať žiadosti o zaradenie 
do elektronickej aukcie, t. j. po 16.06.2021 zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii 
s informáciami o termíne a pravidlách elektronickej aukcie a prístupovým heslom. 
 

4.3 Navrhovateľ spolu so žiadosťou o zaradenie do elektronickej aukcie predloží: 
 

(a) Identifikačné údaje navrhovateľa a doklad preukazujúci jeho právnu subjektivitu 
nasledovne: 

 
- ak je navrhovateľom právnická osoba – obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, 

štatutárny orgán (meno a priezvisko), telefonický a e-mailový kontakt, originál alebo 
osvedčená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo iného 
obdobného registra, do ktorého je navrhovateľ zapísaný, pričom uvedené doklady 
nesmú byť staršie ako 1 (jeden) mesiac ku dňu predloženia súťažného návrhu;  

 
- ak je navrhovateľom fyzická osoba podnikateľ – meno a priezvisko alebo obchodné 

meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt, originál alebo 
osvedčená fotokópia živnostenského listu alebo dokladu preukazujúceho 
oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom uvedené doklady nesmú byť 
staršie ako 1 (jeden) mesiac ku dňu predloženia súťažného návrhu; alebo 

 
- ak je navrhovateľom fyzická osoba – meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, 

telefonický a e-mailový kontakt.  
 

(b) Návrh kúpnej ceny za jednotlivé časti Predmetu kúpy, tzn. 1 (jednu), viacero alebo všetky 
časti, najviac však 25 ojazdených dopravných prostriedkov MHD, vypracovaný podľa 
Prílohy 2 „Návrh na plnenie kritéria“ týchto súťažných podmienok navrhovateľ preukazuje 
priložením doplnenej a naskenovanej Prílohy 2 týchto súťažných podmienok. 
 

(c) Ak je navrhovateľ fyzická osoba, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, 
ktorý tvorí Prílohu 3 týchto súťažných podmienok, navrhovateľ preukazuje priložením 
podpísanej a naskenovanej Prílohy 3 týchto súťažných podmienok k súťažnému návrhu za 
všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje poskytuje navrhovateľ Vyhlasovateľovi 
v súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou. 
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(d) Súhlas navrhovateľa s návrhom kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ktorý tvorí Prílohu 4 „Kúpna zmluva“ týchto súťažných podmienok (ďalej len 
„Kúpna zmluva“) navrhovateľ preukazuje priložením doplnenej a naskenovanej Prílohy 
4 týchto súťažných podmienok k súťažnému návrhu. 

 
4.4 Žiadosť o zaradenie do procesu elektronickej aukcie spolu s prílohami podľa tohto článku bodu 

4.3 týchto súťažných podmienok musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. 
 

4.5 Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po ich podaní nijako meniť, dopĺňať ani 
upravovať.  

 
4.6 Do obchodnej verejnej súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 

v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam.  
 
4.7 V prípade, ak žiadosť o zaradenie do elektronickej aukcie zašle len 1 (jeden) navrhovateľ, ktorý 

súčasne splnil podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže, môže Vyhlasovateľ vyhodnotiť jeho 
súťažný návrh a uzavrieť kúpnu zmluvu bez potreby uskutočnenia elektronickej aukcie. 
 

4.8 V prípade, ak žiadosť o zaradenie do elektronickej aukcie zašle viac navrhovateľov, ktorí súčasne 
splnili podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže, avšak o každé 1 (jedno) vozidlo má záujem 
najviac 1 (jeden) navrhovať, môže Vyhlasovateľ vyhodnotiť ich súťažné návrhy a uzavrieť kúpne 
zmluvy bez potreby uskutočnenia elektronickej aukcie. 

 
5 Mena a ceny uvádzané v súťažnom návrhu 
 
5.1 Minimálna výška kúpnej ceny, ktorú sú navrhovatelia povinní ponúknuť v tejto obchodnej verejnej 

súťaži je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa osobitných 
predpisov. Minimálna výška kúpnej ceny za celý Predmet kúpy, t. j. 25 vozidiel je 32 000,00 EUR 
(slovom: tridsaťjedentisícšesťsto eur) bez DPH. 
 

p.č 
Interné 

označenie 
vozidiel 

 
Typ vozidla 

 
Rok 

zaradenia 

Najazdené 
kilometre 

 
Umiestnenie 

 
Minimálna 

výška  
kúpnej ceny v 

EUR bez DPH 

1 6258 Trolejbus 14TR 1990 928 761 Krasňany 600,00   

2 6261 Trolejbus 14TR 1990 883 059 Trnávka 600,00   

3 6262 Trolejbus 14TR 1990 1 010 598 Trnávka 600,00   

4 6264 Trolejbus 14TR 1990 1 171 638 Trnávka 600,00   

5 6267 Trolejbus 14TR 1990 978 633 Krasňany 600,00   

6 6268 Trolejbus 14TR 1990 1 161 322 Trnávka 600,00   

7 6272 Trolejbus 14TR 1990 1 204 235 Trnávka 600,00   

8 6279 Trolejbus 14TR 1991 1 244 099 

 
Krasňany 600,00   

9 6287 Trolejbus 14TR 1991 1 076 010 Krasňany 600,00   

10 6288 Trolejbus 14TR 1991 1 068 213 Trnávka 600,00   

11 6292 Trolejbus 14TR 1991 1 162 466 Trnávka 600,00   

12 6307 Trolejbus 14TR 1991 1 197 139 Krasňany 600,00   

13 6308 Trolejbus 14TR 1991 1 207 179 Krasňany 600,00   

14 6618 Trolejbus 15TR 1997 1 049 914 Trnávka 800,00   

15 6622 Trolejbus 15TR 1999 998 084 Krasňany 2 400,00   

16 6623 Trolejbus 15TR 1999 884 392 Krasňany 2 400,00   



 

17 6625 Trolejbus 15TR 1999 955 976 Krasňany 2 400,00   

18 6626 Trolejbus 15TR 1999 1 017 786 Krasňany 2 400,00   

19 6627 Trolejbus 15TR 2000 948 826 Krasňany 2 400,00   

20 6629 Trolejbus 15TR 2000 886 124 Krasňany 2 400,00   

21 6630 Trolejbus 15TR 2000 868 673 Krasňany 2 400,00   

22 6631 Trolejbus 15TR 2001 890 567 Trnávka 800,00   

23 6633 Trolejbus 15TR 2001 895 618 Krasňany 800,00   

24 1902 
Autobus IVECO DAILY 

A50C 
2008 

329 778 
 

Trnávka 2 500,00 

25 1905 
Autobus IVECO DAILY 

A50C 
2008 447 575 Trnávka 2 500,00 

 
5.2 Navrhovateľ stanoví kúpnu cenu za Predmet kúpy na základe vlastných výpočtov, činností, 

výdavkov a príjmov podľa osobitných predpisov. Navrhovateľ je pred predložením súťažného 
návrhu v elektronickej aukcii povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie Kúpnej zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s kúpou 
vozidla/vozidiel, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže. Ceny v súťažnom návrhu 
počas elektronickej aukcie budú uvádzané bez DPH. 

 
6 Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

 
6.1 Súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať na základe výsledku elektronickej aukcie prostredníctvom 

e-Aukčného softwarového systému PROEBIZ. 
 

6.2 Kritériom hodnotenia súťažných návrhov v elektronickej aukcii je najvyššia kúpna cena bez DPH 
vyjadrená v mene euro za každé vozidlo zvlášť.  
 

6.3 Navrhovatelia sú viazaní svojim súťažným návrhom až do výberu najvhodnejšieho z predložených 
súťažných návrhov a navrhovateľ najvhodnejšieho súťažného návrhu je viazaný svojim súťažným 
návrhom až do uzatvorenia Kúpnej zmluvy.   
 

7 Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže, lehota na uzatvorenie Kúpnej zmluvy 
 

7.1 Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa 
najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.  

 
7.2 Navrhovateľ najvhodnejšieho súťažného návrhu bude o prijatí jeho súťažného návrhu 

upovedomený písomne najneskôr v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhodnotenia 
súťažných návrhov.  

 
7.3 Kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa zverejnenia výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže.  
 

8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
 

(a) kedykoľvek, a to aj po vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súťaže podľa článku 7 
týchto súťažných podmienok, zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, resp. jej časť, a to aj 
bez uvedenia dôvodu; o zrušení obchodnej verejnej súťaže, resp. jej časti, budú 
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení; zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže, resp. jej časti, bude zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk; 
 

(b) kedykoľvek, a to aj po vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súťaže podľa článku 7 
týchto súťažných podmienok, zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, resp. jej časť, z 
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dôvodu, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava neudelí Vyhlasovateľovi súhlas 
s uzavretím Kúpnej zmluvy; o zrušení obchodnej verejnej súťaže, resp. jej časti, budú 
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení; zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže, resp. jej časti, bude zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk; 
 

(c) uverejnené súťažné podmienky kedykoľvek meniť; v takom prípade, ak to bude potrebné, 
aj primerane predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných návrhov; 

 
(d) do uzatvorenia Kúpnej zmluvy s navrhovateľom najvhodnejšieho súťažného návrhu 

predložený návrh Kúpnej zmluvy meniť a dopĺňať; 
 

(e) predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu; 
 

(f) odmietnuť všetky a akékoľvek predložené súťažné návrhy; a 
 

(g) v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek Vyhlasovateľa 
uvedených v súťažných podmienkach, požiadať navrhovateľa o doplnenie, resp. 
vysvetlenie súťažného návrhu a v prípade nedoplnenia, resp. nedostatočného vysvetlenia 
súťažného návrhu, vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.    

 
9 Sumárizácia základných termínov obchodnej verejnej súťaže  
 
9.1 Termín obhliadky vozidiel – v dňoch 03.06.2021 do 15.06.2021 medzi 09.00 a 12.00 hod. 

 
9.2 Termín predkladania žiadosti o zaradenie do elektronickej aukcie - do 16.06.2021 do 12.00 hod. 

 
9.3 Termín konania elektronickej aukcie – bude oznámený po skončení možnosti predkladať žiadosti 

o zaradenie do elektronickej aukcie, t. j. po 16.06.2021. 
 
 
Príloha 1: Špecifikácia vozidiel 
Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria  
Príloha 3: Súhlas dotknutej osoby – navrhovateľa  
Príloha 4: Kúpna zmluva 
 
 
V Bratislave dňa 31.05.2021 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Ing. Martin Rybanský  
predseda predstavenstva  
 
 
 
 
________________________________________ 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Ing. Milan Donoval  
podpredseda predstavenstva – CTO 
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