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

Dodatok č. 1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk
(časť „Ostatné“)
Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
Zápisnica vyhotovená podľa:
Dátum otvárania ponúk („Ostatné“):

Nákup elektrobusov
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
15.06.2017 (2017/S 113-227250)
16.06.2017 (8396-MST, Vestník č. 119/2017)
§ 53 ods. 9, zákona č. 343/2015 Z. z.
07.08.2017, 11:00 hod.

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
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
III.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky
1.ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
-ponuka predložená: 03.08.2017, 1210 hod. SEČ, osobné doručenie ponuky;
2.SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
-ponuka predložená: 04.08.2017, 0735 hod. SEČ, osobné doručenie ponuky;
IV.
Preambula Dodatku č. 1
Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom Dodatku č. 1 dopĺňa Zápisnicu o vyhodnotení
ponúk (časť „Ostatné“) uzatvorenú a podpísanú členmi komisie na vyhodnotenie ponúk dňa
05.09.2017 v bode VIII. tejto zápisnice o text uvedený v predmete Dodatku č. 1 k zápisnici o
vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“). Ďalšie body v Zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť
„Ostatné“) ostávajú nezmenené.
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V.
Predmet Dodatku č. 1
Pôvodný bod VIII. v Zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“) s názvom Vyhodnotenie
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na predmet zákazky sa v časti
týkajúcej sa uchádzača ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika
(IČO: 47718579) dopĺňa týmto Dodatkom č. 1 pred odsekom „Záver“ o nasledovný text:
Dňa 11.09.2017 komisia na vyhodnotenie ponúk prerokovala dodatočné zistenie predsedu komisie
týkajúce sa originality predloženého dokumentu v časti ponuky označenej ako „Ostatné“, ktorú
predložil uchádzač ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO:
47718579). Predmetom rokovania bolo posúdenie originálneho vyhotovenia dokumentu s názvom
Potvrzení skutečné průměrné spotřeby elektrické energie, ktorý sa v ponuke nachádzal ako súčasť
Prílohy č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy. Nakoľko z predloženého dokumentu vo farebnom vyhotovení
komisia na vyhodnotenie ponúk nedokázala jednoznačne posúdiť jeho originalitu, v predmetnej
veci bolo odsúhlasené a vykonané nasledovné opatrenie:
Komisia na vyhodnotenie ponúk na čele s jej predsedom telefonicky kontaktovala osobu uvedenú
v tomto dokumente ako „kontaktná osoba“ a overila u nej správnosť údajov uvedených
v dokumente, ktorý je súčasťou ponuky. Kontaktná osoba hospodárskeho subjektu ARRIVA
MORAVA a.s., Ostrava, Česká republika, (IČO: 25827405) potvrdila správnosť údajov
uvedených v dokumente. Následne táto osoba informovala komisiu na vyhodnotenie ponúk o
skutočnosti, že tento dokument hospodársky subjekt ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava, Česká
republika, (IČO: 25827405) vyhotovil v originálnom vyhotovení na žiadosť dodávateľa vozidiel,
ktorým bol hospodársky subjekt ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká
republika (IČO: 47718579) za účelom jeho predloženia v ponuke do predmetnej verejnej súťaže.
VI.
Dátum vyhotovenia Dodatku č. 1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“)
11.09.2017
VII. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
VIII. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zápisnici v slobodnej vôli podpisujú
a s obsahom Dodatku č. 1 k zápisnici v plnej miere súhlasia.
IX.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Dodatok č. 1 k zápisnici alebo
podpísal Dodatok č. 1 k zápisnici s výhradou
-neuplatňuje sa
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 - zapisovateľ

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