Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
Žilina 011 40
___________________________________________________________________________

Zápisnica z otvárania ponúk
Názov zákazky:
Zákazka z hľadiska limitu:

Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky vo vestníku VO:
Lehota na predkladanie ponúk:

Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť
podlimitná zákazka bez využitia
elektronického trhoviska (§ 113 – 115 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
tovar
08.05.2018 (6615-WYT, Vestník č. 90/2018)
do 23.05.2018 10:00 hod. stredoeurópskeho
času

I.
Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
II.
Miesto, dátum a čas otvárania ponúk
-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40
miestnosť č. 202;
-dátum: 25.05.2018
-čas:
1000 hod. stredoeurópskeho času

Žilina, II. poschodie,

III.
Zoznam členov komisie
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bola na otváranie a vyhodnotenie ponúk
zriadená dňa 21.05.2018 komisia v počte 4 osoby s právom otvárať a vyhodnocovať ponuky.
Zoznam členov komisie je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
predseda komisie

meno a priezvisko
Ing. Ján Šimko

člen komisie

Ing. Zdenko Šimala

člen komisie

Ing. Michal Noga

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský

IV.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote
na predkladanie ponúk:
MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
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V.
Priebeh otvárania ponúk
Predseda komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk Ing. Ján Šimko dňa privítal prítomných
členov komisie. Na otváraní ponúk sa nezúčastnil žiadny z uchádzačov, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk. Následne vyzval členov komisie, aby sa prezentovali na
prezenčnej listine. Prítomní boli všetci členovia komisie.
Predseda komisie informoval prítomných o počte doručených ponúk na predmet zákazky
a prečítal identifikačné údaje uchádzačov tak, ako sú uvedené v bode IV. tejto zápisnice. Predseda
komisie každú ponuku na obale označil poradovým číslom v poradí, ako boli obstarávateľovi
doručené.
Poradie v akom boli ponuky doručené, je nasledovné:
1. MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
2. KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Členovia komisie vrátane predsedu komisie následne po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov
podpísali čestné vyhlásenie pred otváraním ponúk.
Následne predseda komisie za prítomnosti zúčastnených členov komisie otvoril ponuky podľa
vyššie uvedeného poradia a prečítal identifikačné údaje uchádzačov a ich návrhy na plnenie
kritérií vyjadrené číslom.
Údaje z predmetných častí ponúk sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Hodnotiace kritérium: Cena
spolu v EUR za kompletný
predmet zákazky

Poznámka

MURKA, s.r.o.
Partizánska 46
960 01 Zvolen, IČO: 45582556

86 005,05

platca DPH (cena
uvedená bez DPH)

KonekTel, spol. s r.o.
Vinohradnícka 79
900 91 Limbach, IČO: 34105638

83 125,39

platca DPH (cena
uvedená bez DPH)

Identifikačné údaje uchádzača

Predseda komisie následne informoval prítomných, že z otvárania ponúk bude vyhotovená
zápisnica, ktorá bude v zákonom stanovenej lehote zaslaná všetkým uchádzačom, ktorý predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Elektronická aukcia sa v tomto verejnom obstarávaní
nerealizuje.
Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.
VI.
Informácia o ďalšom postupe
Komisia na vyhodnotenie ponúk bude jednotlivé ponuky vyhodnocovať z hľadiska splnenia
podmienok účasti, komisia posúdi zloženie zábezpeky ponuky a vyhodnotí splnenie požiadaviek
a podmienok na predmet zákazky ako aj všetky náležitosti ponuky. Ak bude relevantné,
obstarávateľ uplatní inštitút vysvetľovania ponuky. Ak sa ponuka uchádzača bude javiť ako
mimoriadne nízka, v procese vyhodnotenia ponúk písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
mimoriadne nízkej ceny. Podľa stanovených kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch komisia určí celkové poradie uchádzačov a identifikuje úspešného
uchádzača. V prípade úspešného uchádzača aplikuje postup podľa príslušných ustanovení § 55
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Postup vyhodnotenia ponúk bude zdokumentovaný
v príslušných zápisniciach.
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V Žiline, dňa: 25.05.2018
Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
Podpisy členov komisie s právom otvárať a vyhodnocovať ponuky:

Ing. Ján Šimko

predseda komisie

..............................

Ing. Zdenko Šimala

člen komisie

..............................

Ing. Michal Noga

člen komisie

..............................

Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie a zapisovateľ

..............................

Príloha k zápisnici:
Prezenčná listina z otvárania ponúk
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