INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom
obstarávaní“)

Obstarávateľská organizácia:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina (IČO: 36007099)
Názov zákazky:
Trolejbusy s pomocným pohonom
Druh zákazky:
nadlimitná zákazka na dodávku tovaru
Postup verejného obstarávania:
verejná súťaž (podľa druhej časti – prvá
a tretia hlava zákona o verejnom obstarávaní)
Zverejnenie zákazky v Úradnom vestníku EÚ: 04.09.2018 (2018/S 169-385704)
Zverejnenie zákazky vo vestníku
verejného obstarávania:
05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018)
Spôsob vyhodnocovania ponúk:
ponuky uchádzačov boli vyhodnocované na
základe najlepšieho pomeru ceny a kvality
Počet uchádzačov, ktorých ponuky boli hodnotené: 1
V predmetnom verejnom obstarávaní predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk uchádzač:
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky/podmienky týkajúce sa predmetu zákazky
stanovené obstarávateľskou organizáciou a uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch.
Rekapitulácia výsledkov vyhodnotenia ponúk pred realizovaním elektronickej aukcie (výsledky
úvodného vyhodnotenia ponúk):
Umiestnenie na 1. mieste: ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika
(IČO: 47718579);
-celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1-2:
100,00 bodov
-počet bodov získaných za kritérium č. 1 (cena spolu):
90,00 bodov
Body za technické kritériá následne použité pri výpočte počtu bodov za kritérium č. 2:
-počet bodov pridelených za technické kritérium K.2.1:
3,00 body
-počet bodov pridelených za technické kritérium K.2.2:
2,00 body
-počet bodov pridelených za technické kritérium K.2.3:
4,00 body
-počet bodov pridelených za technické kritérium K.2.4:
2,00 body
-počet bodov získaných za kritérium č. 2 (technické vyhotovenie vozidla):
10,00 bodov
-jednotková cena trolejbusu s pomocným pohonom:
605 000,00 EUR bez DPH / 1 kus
-cena spolu:
1 210 000,00 EUR bez DPH / 2 kusy

Výsledky vyhodnotenia ponúk po realizovaním elektronickej aukcie:
Umiestnenie na 1. mieste: ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika
(IČO: 47718579);
-celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1-2:
100,00 bodov
-počet bodov získaných za kritérium č. 1 (cena spolu):
90,00 bodov
-počet bodov získaných za kritérium č. 2 (technické vyhotovenie vozidla):
10,00 bodov
-jednotková cena trolejbusu s pomocným pohonom:
598 000,00 EUR bez DPH / 1 kus
-cena spolu:
1 196 000,00 EUR bez DPH / 2 kusy
Identifikácia úspešného uchádzača:
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Tylova 1/57
301 28 Plzeň
Česká republika
IČO: 47718579
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky /dôvody úspešnosti ponuky/:
Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Zároveň splnil
všetky podmienky a požiadavky obstarávateľskej organizácie, týkajúce sa predloženej ponuky na
predmet zákazky. Uchádzač predložil ponuku, ktorá je výhodná pre obstarávateľskú organizáciu,
spĺňa technické a iné požiadavky stanovené obstarávateľskou organizáciou na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky je pre obstarávateľskú organizáciu prijateľná, je primeraná k povahe
a rozsahu zákazky a nemá znaky mimoriadne nízkej ponuky. Uchádzač získal v elektronickej
aukcii po jej skončení najvyšší celkový počet bodov, umiestnil sa na 1. mieste, na základe čoho
bola jeho ponuka vyhodnotená obstarávateľskou organizáciou ako úspešná a bola prijatá.
Informácia o revíznom postupe:
Proti vyhodnoteniu ponúk /podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní/ môže byť
podaná námietka a to v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk /podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní/ doručená
v listinnej forme úradu a kontrolovanému, t.j. obstarávateľskej organizácii.

V Žiline, 13.12.2018

