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

Dodatok č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Názov zákazky:

Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia
údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry
trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk
verejná súťaž
nadlimitná
služba

Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
10.03.2017 (2017/S 049-089994)
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO: 13.03.2017 (3139-MSS, Vestník č. 51/2017)
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. Henrich Varecha, PhD.

člen komisie

Ing. Pavol Birčák

člen komisie

p. Jaroslav Janus

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský
člen komisie

RNDr. Vladimír Tóth, PhD.

člen komisie

Ing. Viliam Šestina

Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
meno a priezvisko
člen komisie
Ing. Ján Friedman
III.
Predmet a obsah Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Predmetom Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti (ďalej ako
„Dodatok č. 1“) je zdokumentovanie postupu obstarávateľskej organizácie podľa § 55 ods. 1
zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
ako „zákon o verejnom obstarávaní), t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov,
ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. V predmetnom
verejnom obstarávaní niektorí z uchádzačov predbežne nahradili doklady, ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok účasti, Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ako „JED“).
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V Zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) je zdokumentovaný postup vyhodnotenia
týchto častí ponúk a na základe hodnotiaceho kritéria bolo zostavené nasledovné poradie
uchádzačov:
1. miesto: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023
2. miesto: PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569
3. miesto: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000
Uchádzači, ktorí predbežne nahradili doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom:
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000
Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak nedošlo k predloženiu dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po
vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na
prvom až treťom mieste v poradí. Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
č. 14258-5000/2017 v prípade ak uchádzači, resp. niektorí z uchádzačov, ktorí sa po výslednom
vyhodnotení umiestnili na prvom až treťom mieste, nepredložili doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti z dôvodu predloženia JED, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný
takéhoto uchádzača požiadať o predloženie dokladov a vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.
Vyššie uvedené ustanovenia obstarávateľská organizácia aplikovala nasledovne:
Uchádzač, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk na 1. mieste v poradí: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023.
V nadväznosti na informácie uvedené v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
a spätnou kontrolou dokladov v ponuke u tohto uchádzača bolo komisiou na vyhodnotenie ponúk
zistené, že tento uchádzač predložil už v etape pred vyhodnotením ponúk všetky doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti. Po postupe podľa § 55 ods. 1 v tejto verejnej súťaži
uchádzač:
-splnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia;
-splnil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia;
-splnil podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk na 2. mieste v poradí: PRODEX spol. s r.o.,
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569.
V nadväznosti na informácie uvedené v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
a spätnou kontrolou dokladov v ponuke u tohto uchádzača bolo komisiou na vyhodnotenie ponúk
zistené, že tento uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využíva v predmetnej verejnej súťaži aj
kapacity iných osôb, ktoré zároveň uvádza v ponuke aj ako svojich subdodávateľov.
Jedná sa o nasledovné hospodárske subjekty:
KPMG Slovensko spol. s r.o, Bratislava (IČO: 31348238), ktorého kapacity uchádzač využíva ako
inú osobu podľa § 34 ods. 3 za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1
písm. a).
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AZ GEO, s.r.o. Ostrava, Česká republika, (IČO: 25358944), ktorého kapacity uchádzač využíva
ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34
ods. 1 písm. g).
Ako je uvedené v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, splnenie podmienok účasti
podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní u týchto subjektov uchádzač preukázal predložením
formulárov JED za tieto iné osoby.
Komisia na vyhodnotenie ponúk po otvorení ponúk označených ako „Kritériá“ a po vyhodnotení
tejto časti ponúk pristúpila k uplatneniu postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
s cieľom vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača. Komisia na vyhodnotenie ponúk
nahliadla do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej ako „ZHS“) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie a zistila, že obidva tieto hospodárske subjekty (iné osoby) nie sú zapísané v tomto
zozname. Z tohto dôvodu komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľskej organizácii
v zmysle ustanovenia § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní požiadať uchádzača
o predloženie dokladov za tieto iné osoby, ktoré vo svojej ponuke (v rámci vysvetľovania
a doplnenia dokladov podľa § 40 ods. 4 ZVO) predbežne nahradil formulárom JED za účelom
preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia
požiadala uchádzača listom č. 686/2017/Du (zo dňa 30.10.2017, odoslaný 31.10.2017)
o predloženie týchto dokladov s termínom ich doručenia v lehote do piatich pracovných dní od
doručenia žiadosti. Dňa 09.11.2017 bol obstarávateľskej organizácii doručený list uchádzača č.
O/V/2017/143 zo dňa 07.11.2017. Po preskúmaní obsahu listu a príloh komisia na vyhodnotenie
ponúk zistila nasledovné skutočnosti:
1)Za hospodársky subjekt KPMG Slovensko spol. s r.o. Bratislava, IČO: 31348238 uchádzač
nepredložil na základe žiadosti obstarávateľskej organizácie žiadny z dokladov, ktoré boli
predbežne nahradené formulárom JED. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 za inú osobu, ktorej kapacity uchádzač využíva (s odkazom na
§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), týmto obstarávateľskej organizácii uchádzač
nepredložil v stanovenej lehote a následne tak podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) nebola
zo strany uchádzača splnená. Komisia na vyhodnotenie ponúk náhľadom do verejne prístupného
registra ZHS, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie zistila, že do momentu uplynutia
stanovenej lehoty na predloženie dokladov hospodársky subjekt KPMG Slovensko spol. s r.o.
Bratislava, IČO: 31348238 nie je platne zapísaný v tomto zozname. Uchádzač zároveň
v stanovenej lehote na predloženie dokladov nevyužil možnosť a písomne listom nepožiadal
obstarávateľskú organizáciu o predĺženie tejto lehoty za účelom predloženia dokladov za inú
osobu.
2) Za hospodársky subjekt AZ GEO, s.r.o. Ostrava, Česká republika, IČO: 25358944 uchádzač
nepredložil na základe žiadosti obstarávateľskej organizácii nasledovné doklady, ktoré pôvodne
nahradil Jednotným európskym dokumentom:
-nepredložil za inú osobu doklad podľa § 32 ods. 2 písm. d), ktorým sa preukazuje splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (pozn.: verejná súťaž
vyhlásená podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky);
-nepredložil za inú osobu doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b), ktorým sa preukazuje splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), tzn. nepredložil potvrdenie zdravotnej poisťovne
(poisťovní) nie staršie ako 3 mesiace (pozn.: verejná súťaž vyhlásená podľa platnej právnej úpravy
Slovenskej republiky.
Nepredložením týchto dokladov následne nedošlo zo strany uchádzača k splneniu podmienky
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) v rozsahu stanovenom obstarávateľskou organizáciou.
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Komisia na vyhodnotenie ponúk náhľadom do verejne prístupného registra ZHS zistila, že do
momentu uplynutia stanovenej lehoty na predloženie dokladov hospodársky subjekt AZ GEO,
s.r.o. Ostrava, Česká republika, IČO: 25358944 nie je platne zapísaný v tomto zozname.
Uchádzač zároveň v stanovenej lehote na predloženie dokladov nevyužil možnosť a písomne
listom nepožiadal obstarávateľskú organizáciu o predĺženie tejto lehoty za účelom predloženia
dokladov za inú osobu.
V nadväznosti na vyššie uvedené zistenie odporučila komisia na vyhodnotenie ponúk
obstarávateľskej organizácii vylúčiť uchádzača z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 písm.
j) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569 splnil
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a finančného a ekonomického postavenia
v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti. Uchádzač
nepreukázal splnenie podmienok účasti v predmetnom verejnom obstarávaní (týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti) z dôvodu, že v stanovenej lehote na základe
žiadosti obstarávateľskej organizácie podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní nepredložil
v rámci postupu podľa § 55 ods. 1 predmetného zákona požadované doklady predbežne nahradené
formulárom JED za inú osobu a z tohto dôvodu odporučila komisia na vyhodnotenie ponúk
obstarávateľskej organizácii vylúčiť uchádzača z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 písm.
j) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk na 3. mieste v poradí:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000.
V nadväznosti na informácie uvedené v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
a spätnou kontrolou dokladov v ponuke u tohto uchádzača bolo komisiou na vyhodnotenie ponúk
zistené, že tento uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využíva v predmetnej verejnej súťaži aj
kapacity inej osoby, ktorú zároveň uvádza v ponuke aj ako svojho subdodávateľa. V zmysle § 34
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač využíva ako inú osobu / subdodávateľa
hospodársky subjekt PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, IČO: 31671829 za
účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g).
Tento hospodársky subjekt je zapísaný v ZHS pod reg. č.: 2015/6-PO-D7410. V čase
vyhodnocovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní u tejto inej osoby / subdodávateľa bolo zistené, že tento hospodársky
subjekt nemá v ZHS zapísané doklady platné podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona
a následne bol listom č. 445/2017/Du zo dňa 10.07.2017 uchádzač požiadaný o vysvetlenie / resp.
doplnenie dokladov týkajúcich sa tohto zistenia (podrobnosti viď v Zápisnici o vyhodnotení
splnenia podmienok účasti). Uchádzač listom č. 3623/17-2310 v stanovenej lehote doplnil už
predložený doklad (v tomto prípade zápis v ZHS za túto inú osobu) o požadovaný doklad
(formulár JED) s vyplnenými príslušnými časťami, na základe čoho mohla komisia na
vyhodnotenie ponúk konštatovať, že uchádzač danú podmienku účasti splnil, nakoľko doklady
a potvrdenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) boli za inú osobu nahradené JED-om. Komisia na
vyhodnotenie ponúk po otvorení ponúk označených ako „Kritériá“ a po vyhodnotení tejto časti
ponúk pristúpila k uplatneniu postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní s cieľom
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača. Komisia na vyhodnotenie ponúk nahliadla do
ZHS a zistila, že predmetné skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom
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obstarávaní má hospodársky subjekt PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, IČO:
31671829 už platne zapísané v ZHS podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a to konkrétne:
-podľa § 32 ods. 1 písm. b) potvrdenie zdravotnej poisťovne s dátumom vydania 05.09.2017
(doklad č. PV17074817);
-podľa § 32 ods. 1 písm. b) potvrdenie zdravotnej poisťovne s dátumom vydania 12.07.2017
(doklad č. P001174301754);
-podľa § 32 ods. 1 písm. b) potvrdenie zdravotnej poisťovne s dátumom vydania 12.07.2017
(doklad č. 100000030431/2017);
-podľa § 32 ods.1 písm. c) potvrdenie daňového úradu s dátumom vydania 13.07.2017 (doklad č.
101589725/2017).
V nadväznosti na vyššie uvedené zistenie komisia na vyhodnotenie ponúk po postupe podľa § 55
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní konštatuje, že uchádzač:
-splnil podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti;
-splnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a podmienky účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia;.

IV.
Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§
40 ods. 12 písm. c) /
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569
Dôvod vylúčenia podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 40 ods. 6 písm. j)

V.
Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní v rámci uplatnenia postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000
VI.
Informácia o ďalšom postupe
Bezodkladne budú vykonané nasledovné úkony:
-v zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) bude po postupe podľa § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní zostavené nové poradie uchádzačov z dôvodu vylúčenia uchádzača
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569, ktorý sa pôvodne
umiestnil ako druhý v poradí;
-uchádzačovi PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17314569
bude odoslané oznámenie o vylúčení s uvedením dôvodu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
s príslušným odôvodnením a s uvedením lehoty na podanie námietky;
-následne bude uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, zaslaný výsledok vyhodnotenia
ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude zverejnená v profile obstarávateľskej
organizácie;
-následne bude splnená informačná povinnosť vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie podľa
§ 166 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

VII. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti v rámci postupu podľa §
55 ods. 1
10.11.2017
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VIII. Dátum vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok
účasti
10.11.2017
IX.
Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
X.
Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok
účasti v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom Dodatku č. 1 v plnej miere súhlasia.
Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Henrich Varecha, PhD. predseda komisie

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

Ing. Pavol Birčák

člen komisie

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

p. Jaroslav Janus

člen komisie

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

Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie

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

RNDr. Vladimír Tóth, PhD. člen komisie

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

člen komisie

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

Ing. Viliam Šestina

Podpis člena komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:
Ing. Ján Friedman

člen komisie

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

Poznámka: Všetky doklady a listinné dôkazy uvedené v tomto Dodatku č. 1 k Zápisnici
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti sa nachádzajú v listinnej forme ako súčasť
dokumentácie z predmetného verejného obstarávania.
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