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VEC: Nákup elektrobusov 
Vysvetľovanie č. 2 - vysvetľovanie informácií uvedených v súťažných podkladoch  
 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako obstarávateľ postupujúci podľa § 8 ods. 5 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil 
verejnú súťaž s nadlimitnou hodnotou predmetu zákazky pod názvom Nákup elektrobusov 
(oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikované dňa 15.06.2017 v Úradnom vestníku 
EÚ pod číslom 2017/S 113-227250 a následne publikované dňa 16.06.2017  vo vestníku 
verejného obstarávania č. 119/2017 pod číslom 8396 – MST). 

Dňa 29.06.2017 bol obstarávateľskej organizácii doručený list od záujemcu, v ktorom 
obstarávateľskú organizáciu žiada v rámci vysvetľovania informácií uvedených v súťažných 
podkladoch o zodpovedanie nasledovných otázok týkajúcich sa predmetného verejného 
obstarávania: 

 
Otázka č. 1 
V súťažných podkladoch, časť „Obsah ponuky“, bod III.4.3h) je uvedené, že súčasťou ponuky 
v časti „Ostatné“ bude aj návrh kúpnej zmluvy aj so všetkými prílohami k zmluve a to bez 
uvedenia cien. 
Chápeme správne, že Príloha č. 2 kúpnej zmluvy – Návrh na plnenie kritérií bude v tejto časti 
ponuky vložená iba s vyplnenými technickými kritériami, t.j. vyplnené budú 
„Tabuľka č. 3: Kritérium č. 2 – Spotreba elektrickej energie“ 
A „Tabuľka č. 4: Kritérium č. 3 – Technické vyhotovenie vozidla“, 
Zatiaľ čo „Tabuľka č. 2: Kritérium č. 1 – Celková cena elektrobusov spolu“ ostane nevyplnená? 
 
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 1 
V súťažných podkladoch (Oddiel „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava ponuky, kapitola 
III.4 Obsah ponuky, bod III.4.3) je uvedený zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá v časti 
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ponuky označenej ako „Ostatné“. Jedným z dokladov /uvedené v písmene h)/ je aj návrh Kúpnej 
zmluvy so všetkými prílohami k zmluve a to bez uvedenia cien. 
V súťažných podkladoch (Oddiel „D“ Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Časť I. 
Obchodné a zmluvné podmienky, kapitola I.2 Návrh Kúpnej zmluvy, bod  I.2.3 je uvedený 
zoznam príloh, ktoré uchádzač prikladá k návrhu Kúpnej zmluvy. Ako Prílohu č. 2 prikladá ku 
zmluve Návrh na plnenie kritérií. Vzhľadom k tomu, že návrh Kúpnej zmluvy s prílohami (a teda 
aj s Prílohou č. 2 Návrh na plnenie kritérií) uchádzač predkladá v časti ponuky označenej ako 
„Ostatné“, nebude uchádzač v týchto dokladoch uvádzať informácie o cenách, t.j. tieto miesta 
v dokladoch ostanú nevyplnené. Uchádzač v Prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií vyplní všetky 
požadované údaje podľa predtlače tohto formulára okrem Tabuľky č. 2: Kritérium č. 1 – Celková 
cena elektrobusov spolu, ktorá ostane nevyplnená. 
 
 
Otázka č. 2 
Chápeme správne, že v časti ponuky „Kritériá“ bude vložený iba kompletne vyplnený „Návrh na 
plnenie kritérií “ a žiadny ďalší dokument? 
 
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 2 
V súťažných podkladoch (Oddiel „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava ponuky, kapitola 
III.4 Obsah ponuky, bod III.4.4) je uvedený zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá v časti 
ponuky označenej ako „Kritériá“. 
Uchádzač v tejto časti ponuky predkladá v listinnej forme formulár Návrh na plnenie kritérií 
(kompletne vyplnený, aj s uvedením ceny v Tabuľke č. 2: Kritérium č. 1 – Celková cena 
elektrobusov spolu). V tejto časti ponuky tiež predkladá 1 ks kópie listinnej ponuky označenej ako 
„Kritériá“ s uvedením cien na dátovom nosiči CD/DVD (t.j. podľa predtlače kompletne vyplnený 
Návrh na plnenie kritérií v elektronickej forme, vyhotovený podľa pokynov v súťažných 
podkladoch). 
 
 
 

 
 S pozdravom: 
 
 
 
 
 
            Ing. Ján Barienčík, PhD. 
                          konateľ a riaditeľ  
 
 
 


