
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 ZVO.  

 

Názov zákazky: Trolejbusy s pomocným pohonom 

Druh predmetu zákazky: Tovar 

Predmet zákazky: Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO civilná 

zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov nových, úplne 

nízkopodlažných dvojnápravových sólo trolejbusov mestskej hromadnej dopravy s 

pomocným pohonom pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750V.  

Dodané trolejbusy musia spĺňať požiadavky na technické a právne normy Európskej únie a 

Slovenskej republiky pre schválenie technickej spôsobilosti na prevádzku v Slovenskej 

republike. 

Predpokladaná hodnota zákazky spolu:  1 210 216,67 EUR bez DPH  

Zmluvná cena po realizácii elektronickej aukcie za predmet zákazky spolu: 

1 196 000,00 EUR bez DPH  

 

2)Použitý postup zadávania zákazky: 

Verejná súťaž 

 

3)Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 

vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: 

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) 

 

4)Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Neuplatňuje sa. 

 

5)Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Žiadny uchádzač nebol vylúčený. 

 

6)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Ponuka uchádzača nemala charakter mimoriadne nízkej ponuky. 

 

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: 

Identifikačné údaje úspešného uchádzača: 

ŠKODA ELECTRIC a.s. 

Tylova 1/57 

301 28  Plzeň, Česká republika  

IČO: 47718579 

 

Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača: 

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. 

 

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať 

subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi: 

Podiel: 0,00 % 

 

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: 

Neuplatňuje sa. 

 

12)Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: 

Obstarávateľská organizácia uplatnila do 18.10.2018 postup komunikácie (písomne, listinnou 

formou prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa). Tento spôsob komunikácie 

dovoľuje použiť § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, platný v čase realizácie 

verejného obstarávania. Od 19.10.2018 bola komunikácia v predmetnom verejnom 

obstarávaní realizovaná prostredníctvom nástroja na elektronickú komunikáciu eZakazky 

dostupný na webovej adrese www.ezakazky.sk v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

 

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: 

V Žiline, 04.01.2019 

 

Vyhotovil: Ing. Peter Ďurkovský, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

http://www.ezakazky.sk/

