Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania
_______________________________________________________________________________
Podľa § 57 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Obstarávateľ:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina (IČO: 36007099)
Kategória obstarávateľa:
obstarávateľ podľa § 9 ods. (1) písm. a)
vykonávajúci vybrané činnosti uvedené v § 9
ods. (6) zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky:
Trolejbusy s pomocným pohonom
Druh zákazky:
nadlimitná zákazka na dodávku tovaru
Postup verejného obstarávania:
verejná súťaž
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 34622300-6
Zverejnenie zákazky v úradnom vestníku EÚ: 04.09.2018 (2018/S 169-385704)
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018)
Počet a identifikácia uchádzačov, ktorí
predložili ponuky a ktorých ponuky boli
hodnotené:
Obchodné meno uchádzača
ŠKODA ELECTRIC a.s.
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Adresa sídla
Tylova 1/57, 301 28 Plzeň,
Česká republika

IČO
47718579

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania:
Za účelom obstarania predmetu zákazky a v nadväznosti na jej predpokladanú hodnotu
obstarávateľská organizácia zvolila ako vhodný postup obstarania predmetu zákazky verejnú
súťaž. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 zákona o verejnom
obstarávaní a to formou prieskumu trhu. Predpokladaná hodnota zákazky ( 1 210 216,67 EUR bez
DPH) bola vypočítaná ako priemerná cena z cien, ktoré poskytli na tento účel 3 hospodárske
subjekty.
V predmetnom verejnom obstarávaní bola obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk
predložená iba jedna ponuka. Ponuku predložil hospodársky subjekt, ktorý predložil aj cenovú
ponuku v prieskume trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. Obstarávateľská
organizácia pokladá za potrebné upriamiť pozornosť na tú skutočnosť, že ponuka jediného a teda
úspešného uchádzača po realizovaní elektronickej aukcie ( 1 196 000,00 EUR bez DPH)
neprekročila vypočítanú predpokladanú hodnotu zákazky a táto ponuka nebola zároveň
klasifikovaná ako ponuka s mimoriadne nízkou cenou. V procese elektronickej aukcie uchádzač
znížil pôvodnú cenu predmetu zákazky (uvedenú v listinnej ponuke) o 14 000,00 EUR bez DPH.
Verejná súťaž s názvom Trolejbusy s pomocným pohonom bola vyhlásená v súlade s postupom
podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, súťažné podklady boli verejne
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dostupné a sprístupnené širokej verejnosti v profile obstarávateľskej organizácie zriadenom na
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné, v súlade
s princípmi verejného obstarávania. V procese verejného obstarávania neboli uplatnené žiadne
revízne postupy voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ani
voči podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, resp. voči postupu obstarávateľskej
organizácie.
Vzhľadom na špecifický charakter požadovaného tovaru a dodávateľské možnosti trhu počet
predložených ponúk (1) potvrdil tú skutočnosť, že existuje iba malé, resp. obmedzené množstvo
potencionálnych dodávateľov predmetu zákazky.
Na základe tejto skutočnosti ale aj skúseností z predchádzajúcich obstarávaní podobného alebo
porovnateľného predmetu zákazky sa obstarávateľská domnieva, že aj pri zrušení a novom
vyhlásení postupu zadávania zákazky na rovnaký predmet zákazky by sa uvedená situácia v počte
predložených ponúk s najväčšou pravdepodobnosťou zopakovala, prípadne by nemusela byť
predložená žiadna ponuka.
Hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a ich účelné využívanie je prvoradým
záujmom obstarávateľa a teda v prípade, ak by na základe dostupných informácií a znalosti
podmienok na trhu bolo možné predpokladať ešte výraznejšiu úsporu finančných prostriedkov pri
opätovnom zadaní zákazky i napriek vyššie uvedenej situácii na trhu, obstarávateľská organizácia
by pristúpila k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky a postup by opakovala.
Obstarávateľská organizácia posudzovala predloženú ponuku úspešného uchádzača v kontexte
vyššie uvedených skutočností a dospela k záveru, že predložená ponuka je hospodárna, ponúknutá
cena zodpovedá cenám na trhu, túto ponuku teda obstarávateľ prijal a predmetné verejné
obstarávanie sa rozhodol nezrušiť.

V Žiline, 13.12.2018

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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