Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“
Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
Lehota na predkladanie ponúk:

Trolejbusy s pomocným pohonom
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
04.09.2018 (2018/S 169-385704)
05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018)
do 18.10.2018 11:00 hod. SEČ

I. Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
II. Miesto, dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“
-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, II. poschodie,
miestnosť č. 202;
-dátum: 19.10.2018
-čas:
10:00 hod. stredoeurópskeho času
III.
Zoznam členov komisie
V súlade so zákonom 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“) bola na
otváranie a vyhodnotenie ponúk častí ponúk označených ako „Ostatné“ zriadená dňa 16.10.2018
komisia v počte 7 členov, z toho 5 členovia s právom otvárať a vyhodnocovať ponuky (vrátane
predsedu komisie) a 2 členovia bez práva otvárať a vyhodnocovať ponuky. Zoznam členov
komisie je uvedený v nasledovnej tabuľke:
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.

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 41 5660 111
+421 41 5643 743
sekretariat@dpmz.sk
www.dpmz.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1909000000005035044524
Zapísaný v OR OS Žilina
Oddiel: sro, vl.č.: 3510/L

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 007 099
2020447583
SK2020447583

člen komisie

Ing. Pavol Birčák

člen komisie

Ing. Mário Kováč

člen komisie –
zapisovateľ
Ing. Peter Ďurkovský
a administrátor VO

Členovia komisie bez práva otvárať a vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii

meno a priezvisko

člen komisie

Mgr. Sandra Olanová

člen komisie

JUDr. Peter Berek

IV.
Priebeh otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“
Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ bolo v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní neverejné. Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňom 18.10.2018 o 11:00 hodine
stredoeurópskeho času. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní obstarávateľská organizácia
zverejnila vo svojom profile dňa 18.10.2018 informáciu s uvedením dátumu a času otvárania tejto
časti ponúk. Predseda komisie Ing. Ján Šimko privítal prítomných členov komisie na otváraní častí
ponúk označených ako „Ostatné“. Následne vyzval prítomných členov, aby sa prezentovali na
prezenčnej listine. Po prezentácii predseda komisie informoval prítomných, že v predmetnej
verejnej súťaži bola predložená jedna ponuka.
Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk:
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika
Následne všetci členovia komisie podpísaním čestného vyhlásenia potvrdili, že nenastali
skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie a tým
súčasne potvrdili aj neexistenciu konfliktu záujmov. Zároveň boli členovia komisie predsedom
poučení, že nesmú poskytovať informácie o obsahu ponuky počas jej vyhodnocovania.
Komisia postupovala pri otváraní ponuky v súlade s ustanovením § 52 ods. (1) zákona o verejnom
obstarávaní. Členovia komisie skontrolovali neporušenosť obálky ponuky. Predseda komisie
následne konštatoval, že obálka ponuky je neporušená a otvoril obálku ponuky. Ponuka uchádzača
obsahovala samostatnú uzatvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ a samostatnú uzatvorenú
časť ponuky označenú ako „Kritériá“. Obálku s ponukou, označená ako „Ostatné“, predseda
komisie označil poradovým číslom 1. Následne predseda komisie otvoril túto časť ponuky.
Výsledky konania komisie po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“, spočívajúce vo
vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vyhodnotení ponuky z pohľadu splnenia požiadaviek na
predmet zákazky, zloženia zábezpeky a náležitostí ponuky budú uvedené v príslušných
zápisniciach (zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a zápisnica o vyhodnotení častí
ponúk označených ako „Ostatné“).

V Žiline, dňa: 19.10.2018
Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.

Podpisy členov komisie s právom otvárať a 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 otvárať a vyhodnocovať ponuky:
Mgr. Sandra Olanová

člen komisie

..............................

JUDr. Peter Berek

člen komisie

..............................

Súvisiace dokumenty k zápisnici:
Prezenčná listina členov komisie z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“
Rozhodnutie o zriadení komisie
Menovacie dekréty jednotlivých členov komisie
Čestné vyhlásenia členov komisie

