
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
IČO:  36007099
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón: +421 415660168
Email: peter.durkovsky@dpmz.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 47718579
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Tylova
Číslo: 1/57
Mesto/Obec: Plzeň
PSČ: 30128
Štát:  Česká republika

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Kúpna zmluva
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  18.10.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom zmluvy je dodanie 12 ks nových úplne
nízkopodlažných trojnápravových kĺbových trolejbusov MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým
napätím 750 V továrenskej značky ŠKODA 27 Tr a 3 ks nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových sólo trolejbusov
MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V továrenskej značky ŠKODA 26 Tr.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  15 ks  nových úplne nízkopodlažných trolejbusov
Miesto dodania:  Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Cena bez DPH:  8 354 850,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  27.02.2018
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  516
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Dodržané boli všetky povinnosti dodávateľa uvedené v kúpnej zmluve vrátane lehoty dodania
všetkých trolejbusov.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 15439-VST, číslo VVO 216/2016 z 07.11.2016

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  8 354 850,00
Dátum vyhotovenia referencie:  13.03.2018
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