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Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ
(Zákazka s nízkou hodnotou)
-Vysvetľovanie č. 1

Dňa 02.02.2021 bola obstarávateľovi Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,
011 40 Žilina doručená od záujemcu žiadosť o vysvetlenie, týkajúca sa zákazky
„Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly pre vozidlá DPMŽ“.

Otázka záujemcu:
-vo výzve píšete v bode 11.:
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky je cena spolu v EUR
bez DPH za vykonanie všetkých predpokladaných pravidelných TK a EK za všetky kategórie
vozidiel a za celé zmluvné obdobie (bez cien za osvedčenia a nálepky), t.j. cena uvedená v
tabuľke č. 4 Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
V zmysle platného zákona je v rámci Technickej a Emisnej kontroly povinné aj protokol aj
osvedčenie aj nálepka.
Preto sa chcem opýtať ako sa budú tieto ponuky/ceny posudzovať.
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Odpoveď obstarávateľa:
Obstarávateľ opätovne posúdil znenie bodu č. 11 Výzvy na predkladanie cenových ponúk
(Kritérium na vyhodnotenie ponúk) a upravil časť znenia tohto kritéria a to nasledovne:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky je cena spolu v EUR
bez DPH za vykonanie všetkých predpokladaných pravidelných TK a EK za všetky kategórie
vozidiel a za celé zmluvné obdobie (vrátane cien za protokoly, osvedčenia a nálepky) , t.j.
cena uvedená v tabuľke č. 4 Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe vyššie uvedeného hodnotiaceho
kritéria.
Úpravu znenia časti hodnotiaceho kritéria obstarávateľ vykonal s cieľom získať za predmet
zákazky a teda aj za jednotlivé TK a EK cenu resp. ceny, v ktorých budú zahrnuté aj
poplatky za príslušné protokoly, osvedčenia a nálepky.
Obstarávateľ zároveň informuje, že v dôsledku úpravy znenia časti hodnotiaceho kritéria
(bod č. 11 Výzvy) zverejnil na svojom webovom sídle aktualizovanú výzvu na predkladanie
cenových ponúk (aktualizovaná 03.02.2021) a tiež aktualizovanú prílohu č. 1 a 2
(aktualizované 03.02.2021). Ostatné ustanovenia (body) výzvy ako aj prílohy k zákazke
ostávajú nezmenené a sú platné.
Lehota na predkladanie ponúk (t.j. dokladov tvoriacich ponuku uchádzača v zmysle
informácií uvedených vo Výzve) ostáva nezmenená, t.j. do 10.02.2021 (vrátane tohto
dňa).
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