Správa o zákazke
podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1)Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota
zákazky:
Názov organizácie: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Sídlo organizácie:
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO:
36 007 099
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Ďurkovský
Telefón:
+421 41 5660 168
Fax:
+421 41 5643 743
E-mail:
peter.durkovsky@dpmz.sk
Webová adresa:
http://www.dpmz.sk
Poznámka:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o
verejnom
obstarávaní“
v
príslušnom
gramatickom
tvare)
identifikovaný ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý
vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 ZVO.
Názov zákazky: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Druh predmetu zákazky: Tovar
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56
zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej
predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečenia informatizácie
mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do
prevádzky bude realizovaná modernizácia vozidlového a komunikačného systému,
modernizácia dispečerského riadenia, elektronických zastávkových informačných panelov,
zavedenie internetového predaja cestovných lístkov, zavedenie platby bankovou kartou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 2 789 600,00 EUR bez DPH
Zákazka z hľadiska finančného limitu: nadlimitná zákazka
2)Použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejná súťaž
3)Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v Úradnom vestníku EÚ a vo
Vestníku verejného obstarávania:

Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č.
2018/S 033 zo 16.02.2018 pod č. 072641 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2018 z
19.02.2018 pod zn. 2562-MST.
4)Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnním ich výberu a identifikácia
záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:
Neuplatňuje sa.
5)Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
BUSE s.r.o., Masarykova 403/9, 678 01 Blansko, Česká republika, IČO: 46972552
-dôvod vylúčenia: § 53 ods. 5 písm. c) bod 2. ZVO (uchádzač v stanovenej lehote
obstarávateľovi nedoručil písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky obstarávateľa);
-poznámka: vylúčenie v procese vyhodnocovania častí ponúk označených ako „Ostatné“;
6)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neuplatňuje sa.
7)Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom
a ich identifikáciu, ak sú známi:
Neuplatňuje sa, verejné obstarávanie bolo zrušené (viď bod 11);
8)Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Neuplatňuje sa.
9)Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 135 ods. 1 písm. k) :
Neuplatňuje sa.
10)Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 :
Neuplatňuje sa.
11)Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
nakoľko boli v procese predmetného verejného obstarávania zistené a preukázané dôvody, pre
ktoré nemožno v tomto verejnom obstarávaní pokračovať, najmä ak sa zistilo porušenie
zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Obstarávateľ zároveň uvádza, že upraví predmet zákazky a po zvážení potrieb a možností
obstarávateľa v nadchádzajúcom období vyhlási nové verejné obstarávanie v zmysle postupov
zákona o verejnom obstarávaní.
12)Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
V súlade s platným ZVO obstarávateľ uplatnil postup komunikácie (písomne, listinnou
formou prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa) do 18.10.2018 a od 19.10.2018

prostredníctvom nástroja
www.ezakazky.sk.

na

elektronickú

komunikáciu

eZakazky,

dostupný

na

13)Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Konflikt záujmu nebol zistený ani preukázaný.
14)Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov
na účely prípravy postupu verejného obstarávania:
Neuplatňuje sa. Prípravné trhové konzultácie (podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní)
neboli realizované.

Dátum vyhotovenia a odoslania do profilu:
V Žiline, 15.04.2019
Vyhotovil: Ing. Peter Ďurkovský, oddelenie verejného obstarávania

