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

Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“
Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:

Nákup autobusov s dieselovým pohonom
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
15.06.2017 (2017/S 113-227247)
16.06.2017 (8394-MST, Vestník č. 119/2017)

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 častí ponúk označených ako „Kritériá“
-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, II. poschodie,
miestnosť č. 202;
-dátum: 14.09.2017
-čas:
0900 hod. SEČ
III.
Zoznam členov komisie
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bola na
otváranie a vyhodnotenie ponúk častí ponúk označených ako „Ostatné“ zriadená dňa 31.07.2017
komisia v počte 4 členovia, z toho všetci s právom vyhodnocovať ponuky (vrátane predsedu
komisie). 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. Henrich Varecha, PhD.

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:
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
1

V.
Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky po vyhodnotení častí ponúk označených ako
„Ostatné“ neboli vylúčené a ktorých ponuky označené ako „Kritériá“ budú komisiou
otvárané bez prítomnosti uchádzačov:
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
VI.
Priebeh otvárania ponúk
Obstarávateľská organizácia listom č. 559/2017/Du a č. 562/2017/Du oznámila všetkým
uchádzačom v zákonom stanovenej lehote termín a miesto konania otvárania častí ponúk
označených ako „Kritériá“. Následne informáciu o otváraní tejto časti ponúk zverejnila dňa
13.09.2017 vo svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie.
Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk Ing. Ján Šimko dňa 14.09.2017 privítal prítomných
členov komisie na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“. Následne vyzval prítomných,
aby sa prezentovali na prezenčnej listine. Prítomní boli všetci členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk. V nadväznosti na ustanovenie uvedené v § 54 ods. (3) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo otváranie tejto časti ponúk neverejné
(bez prítomnosti uchádzačov), nakoľko po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk bude nasledovať
v neskôr stanovenom termíne elektronická aukcia.
Predseda komisie informoval prítomných o počte doručených ponúk na predmet zákazky
a prečítal identifikačné údaje uchádzačov tak, ako sú uvedené v bodoch IV. a V. tejto zápisnice.
Predseda komisie každú časť ponuky označenú ako „Kritériá“ označil rovnakým poradovým
číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
Poradie v akom boli ponuky doručené, je nasledovné:
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
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.
Návrhy na plnenie kritérií od jednotlivých uchádzačov sú uvedené v nasledovných tabuľkách:
1. uchádzač: SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005
Owińska, Poľsko (IČO: 010498995)
Kritérium č. 1 – Celková cena autobusov spolu
-vyjadrená ako cena v EUR bez DPH (netto cena) alebo cena celkom (netto cena), ak uchádzač nie
je platcom DPH;

Jednotková cena autobusu
270 000,00

Kritérium č. 1
Počet kusov predmetu
zákazky
14 ks

Celková cena autobusov
spolu
3 780 000,00
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Kritérium č. 2 – Prevádzkové náklady na spotrebu energie
-vyjadrené ako netto cena v EUR; zaokrúhlené na 2 desatinné miesta;

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
autobus 12m

Priebeh km

Spotreba
PHM podľa
metodiky
SORT 2
(l/km)

1

2

3

4

Prevádzkové
náklady na
spotrebu
energie
v EUR bez
DPH (netto
cena)
Súčin
1x2x3x4
5

800 000

0,3533

0,50312

14

1 990 825,72

Cena nafty
v EUR/l bez Množstvo
DPH a bez
autobusov
spotrebnej
v ks
dane

Uvedené
náklady na
spotrebu
energie
v EUR bez
DPH (netto
cena) budú
hodnotené
v kritériu č.2

Kritérium č. 3 – Technické vyhotovenie vozidla

Technické
kritérium
č.:

K3.1

K3.2

K3.3

K3.4

Technický parameter

Šírka uličky v mieste
prednej nápravy na úrovni
nízkej podlahy
Šírka uličky v mm v mieste
zadnej nápravy meraná vo
výške 20 cm nad úrovňou
nízkej podlahy
Počet sedadiel dostupných z
nízkej podlahy minimálne 6
ks okrem sklopných
sedačiek
Svetlá výška bočných
posuvných alebo
výklopných okien v mm

Hodnota parametru

Skutočné
hodnoty
ponúkaných
autobusov
podľa
parametrov

mm

870

mm

640

ks

12

mm

338
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Uchádzač uvedenie poradové číslo 1.-4. podľa
skutočného vyhotovenia
1. nehrdzavejúca oceľ odolná voči korózii
(použitie nehrdzavejúcich materiálov - nerez,
hliník, nehrdzavejúce kompozitné materiály)
K3.5

Vyhotovenie skeletu
karosérie

2. kombinácia z nehrdzavejúcej ocele a ocele
ošetrenej antikoróznou
ochranou celého
skeletu karosérie formou kataforézy

1

3. len z ocele ošetrenej antikoróznou ochranou
celého skeletu karosérie (kataforéza)
4. iné riešenie
Uchádzač uvedenie poradové číslo 1.-3. podľa
skutočného vyhotovenia
1. Vo vozidle sa nenachádzajú žiadne sedačky
ktoré sú dostupné po prekonaní viac ako
jedného schodu resp. stupňa
K3.6

Počet sedadiel dostupných
po prekonaní viac ako 1
schodu/stupňa

2. Vo vozidle sa nachádzajú maximálne 2
sedačky dostupné po prekonaní viac ako
jedného schodu resp. stupňa

1

3. Vo vozidle sa nachádza 3 a viac sedačiek
dostupných po prekonaní viac ako jedného
schodu resp. stupňa

2. uchádzač: COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO:
17638941)
Kritérium č. 1 – Celková cena autobusov spolu
-vyjadrená ako cena v EUR bez DPH (netto cena) alebo cena celkom (netto cena), ak uchádzač nie
je platcom DPH;

Jednotková cena autobusu
275 000,00

Kritérium č. 1
Počet kusov predmetu
zákazky
14 ks

Celková cena autobusov
spolu
3 850 000,00

Kritérium č. 2 – Prevádzkové náklady na spotrebu energie
-vyjadrené ako netto cena v EUR; zaokrúhlené na 2 desatinné miesta;
Priebeh km

Spotreba
PHM podľa

Cena nafty Množstvo
v EUR/l bez autobusov

Prevádzkové
náklady na
4

metodiky
SORT 2
(l/km)

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
autobus 12m

DPH a bez
spotrebnej
dane

v ks

1

2

3

4

spotrebu
energie
v EUR bez
DPH (netto
cena)
Súčin
1x2x3x4
5

800 000

0,349

0,50312

14

1 966 595,46
Uvedené
náklady na
spotrebu
energie
v EUR bez
DPH (netto
cena) budú
hodnotené
v kritériu č.2

Kritérium č. 3 – Technické vyhotovenie vozidla

Technické
kritérium
č.:

K3.1

K3.2

K3.3

K3.4

Technický parameter

Šírka uličky v mieste
prednej nápravy na úrovni
nízkej podlahy
Šírka uličky v mm v mieste
zadnej nápravy meraná vo
výške 20 cm nad úrovňou
nízkej podlahy
Počet sedadiel dostupných z
nízkej podlahy minimálne 6
ks okrem sklopných
sedačiek
Svetlá výška bočných
posuvných alebo
výklopných okien v mm

Hodnota parametru

Skutočné
hodnoty
ponúkaných
autobusov
podľa
parametrov

mm

910

mm

653

ks

6

mm

257,5
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Uchádzač uvedenie poradové číslo 1.-4. podľa
skutočného vyhotovenia
5. nehrdzavejúca oceľ odolná voči korózii
(použitie nehrdzavejúcich materiálov - nerez,
hliník, nehrdzavejúce kompozitné materiály)
K3.5

Vyhotovenie skeletu
karosérie

6. kombinácia z nehrdzavejúcej ocele a ocele
ochranou celého
ošetrenej antikoróznou
skeletu karosérie formou kataforézy
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7. len z ocele ošetrenej antikoróznou ochranou
celého skeletu karosérie (kataforéza)
8. iné riešenie
Uchádzač uvedenie poradové číslo 1.-3. podľa
skutočného vyhotovenia
4. Vo vozidle sa nenachádzajú žiadne sedačky
ktoré sú dostupné po prekonaní viac ako
jedného schodu resp. stupňa
K3.6

Počet sedadiel dostupných
po prekonaní viac ako 1
schodu/stupňa

5. Vo vozidle sa nachádzajú maximálne 2
sedačky dostupné po prekonaní viac ako
jedného schodu resp. stupňa

2

6. Vo vozidle sa nachádza 3 a viac sedačiek
dostupných po prekonaní viac ako jedného
schodu resp. stupňa

Predseda komisie následne informoval prítomných, že z otvárania častí ponúk označených ako
„Kritériá“ bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude odovzdaná obstarávateľskej organizácii.
Zároveň tiež informoval ostatných členov o ďalšom postupe vo veci vyhodnocovania ponúk a na
záver poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie za účasť na otváraní ponúk.
VII. Informácia o ďalšom postupe
Komisia na vyhodnotenie ponúk bude jednotlivé časti ponúk označené ako Kritériá“
vyhodnocovať z hľadiska splnenia požiadaviek na vyhotovenie a náležitosti ponuky a podľa
kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Komisia následne vyhotoví zápisnicu o vyhodnotení častí ponúk označenú ako „Kritériá“ – tzv.
zápisnicu z úplného úvodného vyhodnotenia ponúk pred konaním elektronickej aukcie, ktorú
odovzdá obstarávateľskej organizácii.

V Žiline, dňa: 14.09.2017
Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský
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Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Ján Šimko

predseda komisie

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

Ing. Henrich Varecha, PhD.

člen komisie

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

Ing. Michal Noga

člen komisie

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

Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie

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

Príloha k zápisnici:
Prezenčná listina z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“
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