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Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

(časť „Kritériá“) – pred realizovaním elektronickej aukcie 

 

Názov zákazky:    Trolejbusy s pomocným pohonom 

Postup verejného obstarávania:  verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu:   nadlimitná 

Druh predmetu obstarávania:  tovar 

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) 

Otváranie ponúk – časť „Kritériá“: 05.12.2018 o 11:00 hod. stredoeurópskeho času 

 

I. Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

IČO: 36 007 099 

 

II. Zoznam členov komisie /§ 53 ods. 9 písm a)/ 

Členovia komisie s právom otvárať a vyhodnocovať ponuky: 

  

funkcia v komisii meno a priezvisko 

predseda komisie Ing. Ján Šimko 

člen komisie Ing. Henrich Varecha, PhD. 

člen komisie Ing. Pavol Birčák 

člen komisie Ing. Mário Kováč 

člen komisie – 

zapisovateľ 

a administrátor VO 

Ing. Peter Ďurkovský 
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Členovia komisie bez práva otvárať a vyhodnocovať ponuky: 

 

funkcia v komisii meno a priezvisko 

člen komisie Mgr. Sandra Olanová 

člen komisie JUDr. Peter Berek 

 

III. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky /§ 53 ods. 9 písm. b)/ 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 18.10.2018 

do 11
00

 hod. SEČ): 

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

-ponuka predložená: 18.10.2018, 09
00

 hod. SEČ; (osobné doručenie ponuky); 

 

IV. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní:  

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

 

Záver: Uchádzač, ktorý predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnil podmienky 

účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne uvedené aj 

v súťažných podkladoch. 

Bližšie informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti sú uvedené v Zápisnici 

o vyhodnotení splnenia podmienok účasti. 

 

V. Podiel subdodávok, ak je známy /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

Subdodávky spolu (uvedené v ponukách uchádzačov): 

Uchádzač ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

neuvádza v ponuke žiadnych subdodávateľov. 

 

VI.  Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk, ktoré uchádzači predložili v lehote na 

predkladanie ponúk 

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579) 

-ponuka označená „Kritériá“ bola predložená v samostatnom uzatvorenom obale, na ktorom sú 

uvedené všetky informácie požadované v súťažných podkladoch: splnené; 

-v obale sa nachádzali náležitosti ponuky požadované v súťažných podkladoch, t.j. návrh na 

plnenie kritérií aj s uvedenou cenou za predmet zákazky, podpísaný oprávnenou osobou 

a predložený ako originál a tiež kópia časti ponuky označená ako „Kritériá“ v elektronickej forme 

na dátovom nosiči: splnené; 

Záver: Uchádzač splnil požiadavky týkajúce sa obsahu/náležitostí ponuky, stanovené 

obstarávateľskou organizáciou. 

 

VII.  Posúdenie zábezpeky ponuky 

Bližšie informácie sú uvedené v Zápisnici o vyhodnotení častí ponúk označených ako „Ostatné“. 

 

VIII. Vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy 

priradenej jednotlivým kritériám  
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Jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk a relatívna váha kritérií sú uvedené v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Definícia kritérií, pravidlá 

uplatnenia jednotlivých kritérií a princíp pridelenia bodov za jednotlivé kritériá je uvedený 

v súťažných podkladoch. 

Ponuky boli vyhodnocované na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

 

V nadväznosti na ponúknutý predmet zákazky uchádzač vyplnil formulár Návrh na plnenie 

kritérií, v ktorom uviedol všetky požadované údaje. Tieto údaje sa nachádzajú uvedené v Zápisnici 

z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

Aplikovaním pravidiel a vzorcov uvedených v súťažných podkladoch bolo na základe výpočtov 

stanovené bodové hodnotenie jednotlivých kritérií a stanovené bolo tiež celkové umiestnenie 

uchádzača pred 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 

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 

 

Záver: Uchádzač predložil časť ponuky označenú ako „Kritériá“ bez nedostatkov.  Na základe 

stanovených kritérií bola ponuka komisiou vyhodnotená, určené bolo umiestnenie uchádzača pred 

konaním elektronickej aukcie. Tieto výsledky vyhodnotenia budú zaevidované ako vstupné 

hodnoty do systému elektronickej aukcie a uchádzač sa s nimi oboznámi ešte pred začatím 

elektronickej aukcie po doručení výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 

 

IX. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 53 ods. 9 písm. 

c)/ 

Vylúčenie uchádzača nebolo uplatnené. 

 

X.  Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk /§ 53 ods. 9 písm. d)/ 

V predmetnej etape vyhodnotenia ponúk: neuplatňuje sa, nakoľko bude nasledovať elektronická 

aukcia. 

 

XI.  Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných 

uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

V predmetnej etape vyhodnotenia ponúk: neuplatňuje sa, nakoľko bude nasledovať elektronická 

aukcia, na základe ktorej bude vyhodnotený úspešný uchádzač. Výsledok úvodného vyhodnotenia 

ponúk pred konaním elektronickej aukcie je uvedený v bode VIII. tejto zápisnice. 

 

XII. Informácia o konflikte záujmov /§ 23/ 
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V procese predmetného verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov, situácie 

ani také konanie zainteresovaných osôb, ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok alebo priebeh 

verejného obstarávania. 

 

XIII. Dátum ukončenia vyhodnotenia ponúk (časť „Kritériá“) – pred realizovaním 

elektronickej aukcie 

06.12.2018 

 

XIV. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) – pred 

realizovaním elektronickej aukcie 

06.12.2018 

 

XV.  Zapísal 

Ing. Peter Ďurkovský  

 

XVI. Prehlásenie členov komisie 

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice 

súhlasia. 

 

XVII.  Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou /§ 53 ods. 9 písm. f)/ 

-neuplatňuje sa 

 

 

Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 

 

 

Ing. Ján Šimko  predseda komisie  .............................. 

 

Ing. Henrich Varecha, PhD. člen komisie   .............................. 

 

Ing. Pavol Birčák  člen komisie   .............................. 

 

Ing. Mário Kováč  člen komisie   .............................. 

 

Ing. Peter Ďurkovský  člen komisie - zapisovateľ .............................. 

 

 

 

 

Podpisy členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: 

 

 

Mgr. Sandra Olanová  člen komisie   .............................. 

 

JUDr. Peter Berek  člen komisie   .............................. 
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Poznámka: Všetky doklady a dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej forme ako 

súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. 


