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SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY 
 
 

„Prenájom stropného interiéru vozidiel MHD - umiestnenie LCD 
obrazoviek a ich prevádzkovanie“ 

 
Obchodná verejná súťaž v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného 

zákonníka  

 
 

 

 

 

 

 
V  Košiciach, dňa 18.03.2020   .............................................................................
        Ing. Vladimír Padyšák  
        člen predstavenstva a  
        generalny riaditeľ  
 
 
 
 
 
V Košiciach, dňa 18.03.2020   ................................................................................ 
        Mgr. Marcel Čop 
        predseda  predstavenstva 
 
 
 
 

 
 
 

V Košiciach, 18.03.2020   ........................................................................... 
        Bc. Matúš Priganc 
        vedúci oddelenia OaM 
           

 
 
 
 



 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,  

Bardejovská 6, 043 29 Košice, 
IČO 31 701 914 

v zastúpení : Ing. Vladimír Padyšák – člen predstavenstva a generálny riaditeľ, 
 Mgr. Marcel Čop – predseda  predstavenstva 

 
vyhlasuje 

 
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú 
súťaž na prenájom stropného interiéru  vozidiel  MHD - umiestnenie LCD obrazoviek 

a ich prevádzkovanie, za týchto podmienok :   
 

1. Vyhlasovateľ (poskytovateľ) 
 
 

Dopravný  podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej aj „DPMK") Bardejovská 6, 
043 29 Košice, IČO: 31 701 914  (obchodná verejná súťaž vyhlásená podľa § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení) 
 

Kontaktná osoba za DPMK:  Bc. Matúš Priganc  –  vedúci oddelenia OaM 
               Tel. kontakt: 055/ 6407 230,  0917 317 863 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj súťaž):  
Najvhodnejší návrh ceny nájomného na prenájom  stropného interiéru vozidiel MHD - 
umiestnenie LCD obrazoviek a ich prevádzkovanie (účastník môže podať súťažný návrh 

na prenájom stropného interiéru vozidiel MHD na umiestnenie 90 ks LCD obrazoviek):  
 

1. DPMK, a.s. (ďalej len poskytovateľ) poskytne prevádzkovateľovi služby stropný priestor 
za účelom umiestnenia LCD obrazoviek a ich prevádzkovania - prezentácie 
dokumentárnych filmov, poskytovania informácií nekomerčného charakteru a šírenia 
reklamy vo vozidlách MHD. 

2. Prevádzkovateľ umiestni LCD obrazovky minimálne v 35 kusoch 18 metrových  
autobusoch po dve obrazovky (70 ks),   v 20 kusoch 12 metrových autobusoch po jednej 
obrazovke (20 ks). Celkové množstvo 90 ks monitorov LCD obrazovky budú umiestnené 
v autobusoch, ktoré vyberie DPMK, a.s.  

3. Poskytovateľ má právo na využitie  15 % z celkového času prevádzkovateľa na šírenie 
reklamy bezodplatne. 

4. Poskytovateľ má právo na šírenie informácií týkajúcich sa prevádzkovania MHD, 
bezodplatne. 

    
 
 
Predmet prenájmu Minimálna cena za prenájom plochy na umiestnenie 1 ks LCD obrazovky / 

mesiac v € bez DPH 

 

Umiestnenie  90 ks 
LCD obrazoviek 

 

17,00 € 

 

 

 



Cenový návrh minimálnych cien nájomného: 

 Minimálna cena 
za prenájom 
plochy na 
umiestnenie 1 
ks LCD 
obrazovky 
/mesiac v € 

Navrhovaná cena 
prenájom plochy na 
umiestnenie 1 ks 
LCD obrazovky 
/mesiac v €   

Navrhovaná cena prenájom 
plochy na umiestnenie 90 ks 
LCD obrazoviek /mesiac v €   

Umiestnenie 
LCD obrazoviek 

vrátane ich 
prevádzkovania 

 

17,00 € 

  

 

 

3. Náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
3.1. Účastník súťaže je povinný v stanovenom termíne predložiť súťažný návrh vrátane 
návrhu nájomnej zmluvy (podpísaný účastníkom súťaže – oprávnenou osobou), ktorý bude 
obsahovať: 
 

a) Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj „nájomca - prevádzkovateľ") 

- právnická osoba uvádza: obchodné meno (resp. názov), meno a priezvisko 
štatutárneho   orgánu, adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, tel.č.,  e- mail 

- fyzická osoba – podnikateľ uvádza: obchodné meno, miesto podnikania, číslo 
živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, tel.č., e-mail, 

- fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, 
tel.č., e-mail 

b) predmet obchodnej verejnej súťaže ( prenájom stropného interiéru vozidiel - umiestnenie 
90 ks  LCD obrazoviek a ich prevádzkovanie) 

 
c) návrh ceny nájomného poskytovateľovi – DPMK. Cenová ponuka musí obsahovať 
návrh ceny za prenájom jednej plochy ( 1 LCD obrazovka) za jeden kalendárny mesiac bez 
DPH a počet plôch, ktoré budú umiestnené vo vozidle MHD. Rozhodujúca je najvyššia 
cenová ponuka. 

d) Minimálna požadovaná cena za 1 LCD obrazovku za mesiac je 17,00 bez DPH.  
  
e) Cena za jednotlivú plochu musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej inštaláciou 
a prevádzkovaním. DPMK, a.s. zabezpečí iba dodávku elektrickej energie do LCD 
obrazoviek. 
  
     Návrh výhradnej zmluvy predloží uchádzač o túto službu. Zmluva musí obsahovať 
všetky vyššie uvedené náležitosti a musí byť v súlade s Občianskym zákonníkom. 
Zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov s účinnosťou odo dňa podpísania zmluvy 
s možnosťou opcie jej predĺženia o jeden rok. 



   f) Účastník preukáže, že za rok - 12 mesiacov predchádzajúcich dňu predloženia 
súťažného návrhu poskytol minimálne jednu službu rovnakého alebo podobného charakteru, 
ako je predmet súťaže, ktorý je požadovaný.  (Za rovnaké alebo podobné budú považované 
služby ako sú požadované v predmete zákazky, t.j.  umiestnenie LCD obrazoviek a ich 
prevádzkovanie). 
 
Odôvodnenie: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  sa touto požiadavkou 
usiluje preukázať potrebné technické vybavenie uchádzača pre danú zákazku a preveriť 
primerané skúsenosti pri  poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru a 
zložitosti ako je predmet zákazky. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, 
odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť. 
 

g) Prílohy súťažného návrhu:  

1. V prípade, ak je účastník:  
- právnická osoba: predkladá aj výpis z obchodného registra, alebo iný doklad 
preukazujúci právnu subjektivitu (originál) uchádzača v súťaži nie starší ako 3 mesiace k 
termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu,  
- fyzická osoba – podnikateľ: predkladá aj výpis zo živnostenského registra (originál) nie 
starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu 

2. ak je účastníkom súťaže fyzická osoba - uvádza aj vyhlásenie o súhlase so spracovaním 
osobných údajov v zmysle z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 
 

                              4. Podmienky účasti v súťaži, súťažné podklady 

4.1. Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným  
návrhom výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu 
(originál) uchádzača v súťaži nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na 
predloženie súťažného návrhu. 

4.2 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť so súťažným 
návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 3 mesiace k termínu 
stanovenému na predloženie súťažného návrhu. 

4.3. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci v plnej miere znášanú všetky náklady spojené 
s ich  účasťou v súťaži.  

4.4. Každý účastník môže podať  jeden súťažný návrh (v súlade s bodom 3) na uzavretie  
zmluvy o nájme s DPMK na prenájom  stropného priestoru interiéru vozidiel MHD za 
účelom umiestnenia LCD obrazoviek a ich prevádzkovania.   Predložený návrh nie je 
možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

4.5. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo ktoré budú 
doručené po termíne, stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  

4.6. Súťažné podmienky sú k dispozícii:  
a) Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, 

budova A, 1. posch. č. dv. 23, v pracovných dňoch; 
b) na internetovej stránke Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť: 

www.dpmk.sk  
 
                                       

5.     Predkladanie súťažného návrhu:  
 

5.1.  Označenie súťažného návrhu 
 

http://www.dpmk.sk/


Návrh je potrebné predložiť v uzavretej obálke s uvedením: 
- mena a poštovej adresy účastníka 
- označenia súťaže „Obchodná verejná súťaž – Prenájom stropného  priestoru interiéru 
MHD za účelom umiestnenia LCD obrazoviek a ich prevádzkovania  – neotvárať" 
- adresa DPMK,a.s., Bardejovská 6, 043 29  Košice 
 
5.2.   Miesto a lehota, do ktorej možno predložiť súťažný návrh 
 
Miesto: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice 
a to:  
- osobne na sekretariát generálneho riaditeľa spoločnosti , 1. poschodie A budovy alebo do 
podateľne na prízemí DPMK, s.r.o., Bardejovská 6, Košice 
- prostredníctvom poštového podniku – kedy sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky DPMK 
(doručený súťažný návrh musí byť opatrený podacou pečiatkou vyhlasovateľa – DPMK 
s vyznačením dátumu a času doručenia) 
 

Lehota, do ktorej možno predložiť návrh:  15.04.2020 do 12:00 hod.  
 
Do súťaže bude zaradený len ten návrh, ktorý bol predložený v stanovenom termíne 
a ktorého  obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
Návrh predložený po stanovenej lehote bude odmietnutý, t.j. nebude zaradený do súťaže a 
bude účastníkovi vrátený neotvorený. 
 
 
 
 

6.Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov 
 
6.1. Otváranie predložených súťažných návrhov 
Vyhlasovateľ vymenuje na vyhodnotenie predložených návrhov komisiu, ktorá je spôsobilá 
vyhodnocovať predložené návrhy.  
Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční do 10 dní odo 
dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu, v sídle DPMK komisionálne a neverejne. 
 
6.2. Posudzovanie predložených súťažných návrhov 
Skôr ako komisia menovaná na vyhodnotenie návrhov pristúpi k ich vyhodnoteniu, posúdi, či 
všetky predložené návrhy zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa uvedeným vo vyhlásení 
súťaže a v súťažných podkladoch a rozhodne, či návrh zaradí do vyhodnotenia. 
Skutočne zodpovedajúcim je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám vyhlasovateľa. 
Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorého obsah nebude spĺňať stanovené podmienky. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.  
 

6.3. Hodnotenie predložených návrhov 
a)    Pri výbere najvhodnejšieho návrhu bude komisia postupovať v súlade s § 286 
Obchodného zákonníka. 
b)    Výhodnosť predloženého návrhu sa bude posudzovať v závislosti od výšky 
ponúknutej ceny za nájom celkom, tj. na 1. mieste, a teda úspešným môže byť ten 
uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu celkovú cenu nájmu poskytovateľovi.  
c)    Ak je do súťaže zaradených viac návrhov, môže komisia určiť poradie aj na druhom 
resp. treťom mieste pre prípad, ak vybratý účastník odmietne uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. 
neuzavrie zmluvný vzťah s vyhlasovateľom súťaže do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o úspechu v súťaži. Vyhlasovateľ v takom prípade môže vyzvať 
k uzatvoreniu  zmluvy (v prípade výhodnosti predloženého návrhu) účastníka ďalšieho 
v poradí.  



 

6.4. Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže  
Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne vyhlasovateľom najneskôr do 10 
kalendárnych dní po vyhodnotení výberu.  
 
 

6.5. Uzatvorenie zmluvy  
Vyhlasovateľ súťaže uzavrie zmluvu o prenájme interiéru vozidiel MHD za účelom 
umiestnennia LCD obrazoviek a ich prevádzkovanie  s vybraným účastníkom (víťazom 
súťaže) do 30 dní od doručenia oznámenia o úspechu v súťaži za predpokladu, že 
neodmietnu všetky predložené návrhy.   
 
 
 

7.Výhrada zrušenia súťaže a výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž 
zrušiť bez uvedenia dôvodu. Zmenu alebo zrušenie vyhlasovateľ uverejní spôsobom, ktorým 
vyhlásil podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené návrhy,  ako aj rokovať s víťazom súťaže alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie 
výsledkov súťaže. Odmietnutie všetkých predložených návrhov bude účastníkom oznámené 
do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže.  
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 18.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


