Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“

Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v Úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku
Verejného obstarávania:

Trolejbusy s pomocným pohonom
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
04.09.2018 (2018/S 169-385704)
05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018)

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 „Kritériá“
-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, II. poschodie,
miestnosť č. 202;
-dátum: 05.12.2018
-čas: 11:00 hod. stredoeurópskeho času
III. Zoznam členov komisie
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
Ing. Peter Ďurkovský
a administrátor VO
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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

IV. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote na
predkladanie ponúk
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579
-ponuka predložená: 18.10.2018, 0900 hod. SEČ; (osobné doručenie ponuky);
V. Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky po vyhodnotení častí ponúk označených ako
„Ostatné“ neboli vylúčené a ktorých ponuky označené ako „Kritériá“ budú otvárané
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579
VI. Priebeh otvárania ponúk
Obstarávateľská organizácia listom č. 661/2018/Du oznámila uchádzačovi v zákonom stanovenej
lehote termín a miesto konania otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“. Následne
informáciu o otváraní tejto časti ponúk zverejnila dňa 03.12.2018 vo svojom profile, ktorý je
zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk Ing. Ján Šimko dňa 05.12.2018 privítal prítomných
členov komisie na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“. Následne vyzval prítomných,
aby sa prezentovali na prezenčnej listine. Prítomní boli členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
okrem Mgr. Olanovej a JUDr. Bereka, ktorí sa tohto otvárania ponúk nezúčastnili, o čom dopredu
informovali predsedu komisie. Komisia na vyhodnotenie ponúk bola podľa § 51 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) spôsobilá na úkony súvisiace s otváraním a
vyhodnotením ponúk. V nadväznosti na ustanovenie uvedené v § 54 ods. (3) ZVO bolo otváranie
tejto časti ponúk neverejné (bez prítomnosti uchádzača), nakoľko po úplnom úvodnom
vyhodnotení ponúk bude nasledovať v neskôr stanovenom termíne elektronická aukcia.
Predseda komisie informoval prítomných členov o počte doručených ponúk na predmet zákazky
a prečítal identifikačné údaje uchádzača tak, ako sú uvedené v bodoch IV. a V. tejto zápisnice.
Predseda komisie časť ponuky označenú ako „Kritériá“ označil rovnakým poradovým číslom ako
časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
Následne predseda komisie za prítomnosti zúčastnených členov komisie otvoril ponuku a prečítal
návrh na plnenie kritérií.
Návrh na plnenie kritérií:
Uchádzač: ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika, IČO:
47718579
Uchádzač ponúka trolejbus s pomocným pohonom v počte 2 kusy nasledovnej značky
a modelového resp. typového označenia: ŠKODA 26 Tr
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Kritérium č. 1 – Cena spolu
-vyjadrená ako cena v EUR bez DPH, ak je uchádzač platcom DPH alebo vyjadrená ako cena
celkom v EUR, ak uchádzač nie je platcom DPH;
Kritérium č. 1
Jednotková cena
trolejbusu s pomocným
pohonom (EUR)
605 000,00

Počet kusov predmetu
zákazky (ks)

Cena spolu (EUR)
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1 210 000,00

Uchádzač:
-je platcom dane s pridanej hodnoty (DPH) a cena je vyjadrená v EUR bez DPH;
Kritérium č. 2 – Technické vyhotovenie vozidla

č.

Špecifikácia technického
kritéria

Uchádzač doplní príslušný
údaj podľa skutočného
vyhotovenia ponúkaného
trolejbusu s pomocným
pohonom

K2.1

šírka uličky v mm v mieste prvej
nápravy na úrovni nízkej podlahy

890

šírka uličky v mm v mieste
zadnej nápravy meraná vo výške
K2.2
20 cm nad úrovňou nízkej
podlahy

575

počet sedadiel v ks dostupných z
K2.3 nízkej podlahy okrem sklopných
sedačiek

8

K2.4

svetlá výška bočných posuvných
okien v mm

337

Predseda komisie následne informoval prítomných, že z otvárania častí ponúk označených ako
„Kritériá“ bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude odovzdaná obstarávateľskej organizácii.
Zároveň tiež informoval ostatných členov o ďalšom postupe vo veci vyhodnocovania ponúk a na
záver poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie za účasť na otváraní ponúk.
VII. Informácia o ďalšom postupe
Komisia na vyhodnotenie ponúk bude ponuku označenú ako „Kritériá“ vyhodnocovať z hľadiska
splnenia požiadaviek na vyhotovenie a náležitosti ponuky a podľa kritérií určených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Komisia následne vyhotoví
zápisnicu o vyhodnotení častí ponúk označenú ako „Kritériá“ – tzv. zápisnicu z úplného úvodného
vyhodnotenia ponúk pred konaním elektronickej aukcie, ktorú odovzdá obstarávateľskej
organizácii.

Dátum vyhotovenia zápisnice z otvárania ponúk (časť „Kritériá“): Žilina, 05.12.2018
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Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
súhlasia.

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

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

Poznámka: Všetky doklady a dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej forme ako
súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania.
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