Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Názov zákazky:
Zákazka z hľadiska limitu:

Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky vo vestníku VO:
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas otvárania 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
25.05.2018 o 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. Zoznam členov komisie /§ 53 ods. 9 písm a)/
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

III. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky /§ 53 ods. 9 písm. b)/
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 23.05.2018
do 1000 hod. SEČ):
1.MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
-ponuka predložená: 22.05.2018, 0930 hod. SEČ; (doručená kuriérskou službou);
2.KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
-ponuka predložená: 22.05.2018, 1030 hod. SEČ; (doručená osobne);

IV. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti /§ 53 ods. 9 písm. e)/
Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní:
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MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Záver: Obidvaja uchádzači, ktorí predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnili
podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne uvedené aj
v súťažných podkladoch.
Bližšie informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti sú uvedené v Zápisnici
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.

V. Podiel subdodávok, ak je známy /§ 53 ods. 9 písm. e)/
MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
-uchádzač predložil v ponuke zoznam subdodávateľov vyhotovený podľa Prílohy č. 6 súťažných
podkladov. Uchádzač nemá v úmysle zadať žiadny podiel zákazky subdodávateľovi. Uchádzač
uviedol hodnotu 0,00%;
-doklad je vyhotovený ako originál; podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom;
KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
-uchádzač predložil v ponuke zoznam subdodávateľov vyhotovený podľa Prílohy č. 6 súťažných
podkladov. Uchádzač nemá v úmysle zadať žiadny podiel zákazky subdodávateľovi. Uchádzač
uviedol hodnotu 0,0%;
-doklad je vyhotovený ako originál; podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom;

VI. Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk, ktoré uchádzači predložili v lehote na
predkladanie ponúk a posúdenie zábezpeky ponuky
MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
Ponuka uchádzača bola komisiou na vyhodnotenie ponúk kontrolovaná a následne vyhodnotená
v porovnaní s požiadavkami obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch:
-Obal: obal ponuky obsahuje požadované údaje, uvedené v súťažných podkladoch;
-III.4.3.a) zoznam predloženej dokumentácie: predložený; originál; podpísaný štatutárnym
orgánom - konateľom;
-III.4.3.b) identifikačné údaje uchádzača: predložené; originál; podpísaný štatutárnym orgánom konateľom;
-III.4.3.c) nie je relevantné;
-III.4.3.d) Čestné vyhlásenie predložené, nie je členom skupiny dodávateľov; originál; podpísaný
štatutárnym orgánom - konateľom;
-III.4.3.e) nie je relevantné;
-III.4.3.f) Podmienky účasti (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: viď Zápisnica
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti);
-III.4.3.g) predložené Čestné vyhlásenie obsahovo vypracované podľa súťažných podkladov;
originál; podpísané štatutárnym orgánom - konateľom;
-III.4.3.h) Návrh Kúpnej zmluvy s prílohami č. 1. až 3. bol predložený ako originál, podpísaný
štatutárnym orgánom - konateľom (podrobné informácie sú uvedené v bode VII. tejto zápisnice);
-III.4.3.i) Subdodávatelia: uchádzač predložil v ponuke zoznam subdodávateľov vyhotovený
podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov. Uchádzač nemá v úmysle zadať žiadny podiel zákazky
subdodávateľovi. Uchádzač uviedol hodnotu 0,00%;
-doklad je vyhotovený ako originál; podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom;
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-III.4.3.j) nie je relevantné;
-III.4.3.k) nie je relevantné;
-III.4.3.l) Doklad o zložení zábezpeky: Vo výzve na predkladanie ponúk ako aj v súťažných
podkladoch je uvedené, že zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške 2 000,00 EUR.
V súťažných podkladoch sú uvedené podmienky zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia alebo vrátenia
zábezpeky uchádzačovi. Podľa súťažných podkladov má uchádzač na výber dve možnosti ako
zložiť zábezpeku ponuky. Uchádzač nepredložil v ponuke žiadny doklad, ktorým by preukázal
zloženie zábezpeky jedným zo spôsobov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ
situáciu overil aj na vlastnom bankovom účte (ktorý bol v súťažných podkladoch určený na
zloženie zábezpeky) so zistením, že uchádzač hotovosť na predpísaný ani na žiadny iný účet
obstarávateľa nevložil. Na základe uvedeného zistenia komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila
obstarávateľskej organizácii vylúčiť ponuku tohto uchádzača z predmetného verejného
obstarávania a to z dôvodu, ktorý je uvedený v ustanovení § 53 ods. 5 písm. a) ZVO. Podľa tohto
ustanovenia: verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku
podľa určených podmienok.
Obstarávateľ listom č. 407/2018/Du zo dňa 27.06.2018 oznámil uchádzačovi vylúčenie jeho
ponuky z predmetného verejného obstarávania z dôvodu podľa § 53 ods. 5 písm. a) ZVO.
Uchádzačovi bolo oznámenie o vylúčení doručené dňa 28.06.2018. V stanovenej lehote na
podanie námietky podľa § 170 ZVO uchádzač túto možnosť nevyužil a námietku proti vylúčeniu
nepodal.
-III.4.3.m) kópia ponuky na nosiči CD: k dispozícii; rovnako je na nosiči CD prítomná aj Príloha
č. 1 vyhotovená v programe EXCEL;
KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Ponuka uchádzača bola komisiou na vyhodnotenie ponúk kontrolovaná a následne vyhodnotená
v porovnaní s požiadavkami obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch:
-Obal: obal ponuky obsahuje požadované údaje, uvedené v súťažných podkladoch;
-III.4.3.a) zoznam predloženej dokumentácie: predložený; originál; podpísaný štatutárnym
orgánom - konateľom;
-III.4.3.b) identifikačné údaje uchádzača: predložené; originál; podpísaný štatutárnym orgánom konateľom;
-III.4.3.c) nie je relevantné;
-III.4.3.d) Čestné vyhlásenie predložené, nie je členom skupiny dodávateľov; originál; podpísaný
štatutárnym orgánom - konateľom;
-III.4.3.e) nie je relevantné;
-III.4.3.f) Podmienky účasti (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: viď Zápisnica
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti);
-III.4.3.g) predložené Čestné vyhlásenie obsahovo vypracované podľa súťažných podkladov;
originál; podpísané štatutárnym orgánom - konateľom;
-III.4.3.h) Návrh Kúpnej zmluvy s prílohami č. 1. až 3. bol predložený ako originál, podpísaný
štatutárnym orgánom - konateľom (podrobné informácie sú uvedené v bode VII. tejto zápisnice);
-III.4.3.i) Subdodávatelia: uchádzač predložil v ponuke zoznam subdodávateľov vyhotovený
podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov. Uchádzač nemá v úmysle zadať žiadny podiel zákazky
subdodávateľovi. Uchádzač uviedol hodnotu 0,0%;
-doklad je vyhotovený ako originál; podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom;
-III.4.3.j) nie je relevantné;
-III.4.3.k) nie je relevantné;
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-III.4.3.l) Doklad o zložení zábezpeky: Vo výzve na predkladanie ponúk ako aj v súťažných
podkladoch je uvedené, že zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške 2 000,00 EUR.
Uchádzač v ponuke predložil doklad o zložení zábezpeky ponuky (doklad od TATRA BANKA)
a to spôsobom poukázania sumy 2 000,00 EUR na účet obstarávateľa, určený v súťažných
podkladoch na tento účel. Dátum spracovania a zaúčtovania tejto sumy je 18.05.2018. Doklad je
potvrdený podpisom štatutárneho orgánu - konateľa; Obstarávateľ si na účte elektronicky overil,
že predmetná suma zábezpeky bola na účet pripísaná.
-III.4.3.m) kópia ponuky na nosiči CD: k dispozícii; rovnako je na nosiči CD prítomná aj Príloha
č. 1 vyhotovená v programe EXCEL;

VII. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na
predmet zákazky
MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
Nakoľko vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na
predmet zákazky predchádzalo vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk, ktoré uchádzači
predložili v lehote na predkladanie ponúk a posúdenie zábezpeky ponuky, kde komisia na
vyhodnotenie ponúk zistila, že uchádzač MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO:
45582556 nezložil vôbec zábezpeku ponuky (ani jedným z predpísaných spôsobov), bola ponuka
tohto uchádzača vylúčená, uchádzač proti vylúčeniu nepodal námietku. Z uvedeného dôvodu sa
komisia na vyhodnocovanie ponúk viac ponukou vylúčeného uchádzača nezaoberala a teda ďalej
ani nevyhodnocovala, či daná ponuka spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. Preto
ponuka tohto uchádzača nebola zaradená ani do vyhodnotenia na základe ponúknutej ceny
(hodnotiaceho kritéria), t.j. neumiestnila sa v poradí uchádzačov.
KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Nakoľko ponuka uchádzača obsahovala všetky náležitosti požadované v súťažných podkladoch
a uchádzač riadne zložil zábezpeku ponuky jedným z predpísaných spôsobov, komisia na
vyhodnocovanie ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponuky tohto uchádzača v porovnaní
s požiadavkami obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch a na základe stanoveného
hodnotiaceho kritéria určila umiestnenie uchádzača.
Uchádzač predložil v ponuke návrh Kúpnej zmluvy vyhotovený v súlade so súťažnými
podkladmi, vrátane Príloh č. 1 až 3. Z Prílohy č. 1: Cenník tovarov vyplýva, že ponúknuté tovary
spĺňajú požiadavky/podmienky obstarávateľa na predmet zákazky – uchádzačom označené
„ÁNO“ (v súlade so súťažnými podkladmi); uchádzač je platcom DPH, cena je uvedená v EUR
bez DPH (83 125,39 EUR) za celý predmet zákazky; cenník podpísaný štatutárnym orgánom konateľom. Podobne aj Príloha č. 2 je vyplnená a vyhotovená v súlade so súťažnými podkladmi,
podpísaná štatutárnym orgánom - konateľom. Príloha č. 3 vyhotovená uchádzačom priložená
k návrhu Kúpnej zmluvy. Návrh Kúpnej zmluvy je vyhotovený ako originál, podpísaný
štatutárnym orgánom - konateľom;
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Záver z vyhodnotenia ponúk:
Uchádzač MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556 vo svojej ponuke
nepredložil doklad o zložení zábezpeky ponuky, nezložil zábezpeku ponuky vôbec žiadnym
z predpísaných (požadovaných) spôsobov uvedených v súťažných podkladov a preto bola ponuka
uchádzača vylúčená z predmetného verejného obstarávania podľa § 53 ods. 5 písm. a) ZVO.
Uchádzač proti vylúčeniu nepodal námietku. Ponuka vylúčeného uchádzača nebola ďalej
vyhodnocovaná.
Uchádzač KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
predložil v ponuke všetky požadované doklady, riadne zložil zábezpeku ponuky a ponuka
uchádzača spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač tiež
splnil všetky podmienky účasti. Uchádzač ponúkol za celý predmet zákazky sumu 83 125,39 EUR
bez DPH. Bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a umiestnil sa na prvom mieste ako jediný
uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná na základe hodnotiaceho kritéria. V predmetnom
verejnom obstarávaní sa neuplatňuje elektronická aukcia.

VIII. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 53 ods. 9 písm. c)/
MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
-dôvod vylúčenia podľa: § 53 ods. 5 písm. a) ZVO;
-uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok;

IX. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk /§ 53 ods. 9 písm. d)/
-ponuka úspešného uchádzača nemá charakter mimoriadne nízkej ponuky;

X. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov
s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk /§ 53 ods. 9 písm. e)/
-identifikácia úspešného uchádzača: KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91
Limbach, IČO: 34105638;
-umiestnenie uchádzača: 1. miesto;
-dôvody úspešnosti ponuky: ponuka úspešného uchádzača bola spomedzi doručených ponúk
jediná, ktorá nebola vylúčená z verejného obstarávania a iba táto ponuka bola vyhodnocovaná na
základe hodnotiaceho kritéria stanoveného obstarávateľom v dokumentácii z verejného
obstarávania. Ponuka úspešného uchádzača spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a
nemá charakter mimoriadne nízkej ponuky.
-poradie:
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Umiestnenie
v poradí

Identifikácia
uchádzača

Ponúknutá cena za
celý predmet
zákazky v EUR bez
DPH

Poznámka

1.

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

83 125,39

-

-

Ponuka uchádzača, ktorý ponúkol za
predmet zákazky cenu 86 005,05
EUR bez DPH, nebola zaradená do
vyhodnotenia na základe
hodnotiaceho kritéria, nakoľko
uchádzač bol vylúčený z dôvodu
podľa § 53 ods. 5 písm. a) ZVO.

-

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

XI. Dátum ukončenia vyhodnotenia ponúk (časť „Ostatné“)
21.09.2018
XII. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“)
21.09.2018
XIII. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
XIV. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
XV. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou /§ 53 ods. 9 písm. f)/
-neuplatňuje sa

Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Ján Šimko

predseda komisie

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

Ing. Zdenko Šimala

člen komisie

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

Ing. Michal Noga

člen komisie

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

Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie - zapisovateľ

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

Poznámka: Všetky doklady a listinné dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej
forme ako súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania.
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