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: REMING CONSULT a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 35729023
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Trnavská cesta
Číslo: 27
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 83104
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov: Zmluva o dielo č. 03/18/1803
Druh zmluvy: zmluva
Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.03.2018
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa
vypracovať a dodať Objednávateľovi štúdiu realizovateľnosti s názvom: Štúdia realizovateľnosti - Výstavba a
modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba
nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 9 ks v listinnej forme a 9 ks v digitálnej forme (v obidvoch jazykových
mutáciách SJ / AJ)
Miesto dodania: sídlo Objednávateľa (Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina)
Cena bez DPH: 259 800,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 21.11.2018
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 245
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: Predmet zmluvy bol riadne dodaný v lehote do 8 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo,
pričom Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 22.03.2018.
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: 4260-VSS, číslo VVO 61/2018 z 27.03.2018

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: 259 800,00
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