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DODATOK č. 1 k informácii o výsledku vyhodnotenia návrhov zmlúv 

predložených do obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

 
 

Názov OVS:               „Upratovanie vozidiel MHD a priestorov Dopravného  

    podniku mesta Žiliny s.r.o.“ 

    1. časť: Upratovanie priestorov 

 

Vyhlasovateľ OVS: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

 

 

Predmet a obsah Dodatku č. 1: 

 
Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú informácie týkajúce sa vyhodnotenia 1. časti predmetu 

súťaže: Upratovanie priestorov, ktoré boli uverejnené v dokumente Informácia o výsledku 

vyhodnotenia návrhov zmlúv predložených do obchodnej verejnej súťaže (OVS), názov OVS: 

„Upratovanie vozidiel MHD a priestorov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.“ 1. časť: 

Upratovanie priestorov, zo dňa 16.12.2021 a to v nasledovnom znení: 

 

Nakoľko úspešný navrhovateľ za 1. časť predmetu súťaže: Upratovanie priestorov, t.j. subjekt  

DEAL & WIN, s.r.o., Panenská 24, 811 03  Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 

817 759 dňa 17.12.2021 písomne oznámil vyhlasovateľovi súťaže skutočnosť, že odmieta 

s vyhlasovateľom súťaže uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na 1. časť predmetu súťaže: 

Upratovanie priestorov, následne vyhlasovateľ súťaže na odporúčanie komisie rozhodol, že 

využije svoje právo/možnosť uvedenú v bode X.5) Výzvy na súťaž, podľa ktorej (cit.: V 

prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh v rámci konkrétnej časti súťaže vyhlasovateľ 

vyhodnotil ako úspešný z predložených návrhov, z akéhokoľvek dôvodu písomne odmietne 

uzavretie zmluvného vzťahu, vyhlasovateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy navrhovateľa, 

ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí.) a rozhodol, že predmetnú zmluvu uzavrie 

s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, t.j. so subjektom ZET dip s.r.o., 

Jarná 2596/36, 010 01  Žilina, IČO: 51 212 706, nakoľko tento navrhovateľ na základe 

písomného vyzvania potvrdil vyhlasovateľovi súťaže dňa 20.12.2021 svoj zámer a záujem 

uzavrieť s vyhlasovateľom na 1. časť predmetu súťaže zmluvu o poskytovaní služieb. 

Na základe vyššie uvedeného vyhlasovateľ súťaže upravil týmto Dodatkom č. 1 pôvodné 

znenie výsledku vyhodnotenia a to nasledovne (viď tabuľka): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Umiestnenie 

v poradí 

Identifikačné údaje 

navrhovateľa 

Cena v EUR bez 

DPH za hodnotiace 

kritérium 

Poznámka 

1. 

DEAL & WIN, s.r.o., Panenská 

24, 811 03  Bratislava - mestská 

časť Staré mesto, IČO: 36 817 

759 

61 792,00 

Úspešný 

navrhovateľ 

odmietol uzavrieť 

zmluvu 

o poskytovaní 

služieb na 1. časť 

predmetu súťaže 

s vyhlasovateľom 

súťaže. 

2. 
ZET dip s.r.o., Jarná 2596/36, 

010 01  Žilina, IČO: 51 212 706 
65 716,00 

Navrhovateľ, 

s ktorým 

vyhlasovateľ 

súťaže uzavrie 

zmluvu 

o poskytovaní 

služieb na 1. časť 

predmetu súťaže. 

3. 

ORIOLA SK s.r.o., Komenského 

2623/46, 010 01  Žilina, IČO: 50 

019 201 

67 968,00 - 

4. 

EDYMAX Facility Management 

SE, Bajkalská 22, 821 09  

Bratislava, IČO: 46 812 903 

69 477,34 - 

 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

V Žiline, 22.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o výsledku vyhodnotenia návrhov zmlúv predložených do 

obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

 
 

Názov OVS:               „Upratovanie vozidiel MHD a priestorov Dopravného  

    podniku mesta Žiliny s.r.o.“ 

    1. časť: Upratovanie priestorov 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia OVS:  16.11.2021 

Dátum vyhodnotenia OVS:  14.12.2021 

Hodnotiace kritérium:  Hodnotiace kritérium pre 1. časť súťaže: Cena v EUR bez DPH 

spolu za upratovanie Priestorov č. 1 až 3 za celé obdobie platnosti zmluvy (24 mesiacov) 

podľa opisu a technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe A Výzvy na súťaž. 

Úspešným bude ten navrhovateľ, ktorý ponúkne, resp. navrhne najnižšiu cenu v EUR bez 

DPH spolu za upratovanie Priestorov č. 1 až 3 za celé obdobie platnosti zmluvy (24 

mesiacov) podľa opisu a technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe A Výzvy na súťaž. 

 

Umiestnenie 

v poradí 

Identifikačné údaje 

navrhovateľa 

Cena v EUR bez 

DPH za hodnotiace 

kritérium 

Poznámka 

1. 

DEAL & WIN, s.r.o., Panenská 

24, 811 03  Bratislava - mestská 

časť Staré mesto, IČO: 36 817 

759 

61 792,00 
Úspešný 

navrhovateľ 

2. 
ZET dip s.r.o., Jarná 2596/36, 

010 01  Žilina, IČO: 51 212 706 
65 716,00 - 

3. 

ORIOLA SK s.r.o., Komenského 

2623/46, 010 01  Žilina, IČO: 50 

019 201 

67 968,00 - 

4. 

EDYMAX Facility Management 

SE, Bajkalská 22, 821 09  

Bratislava, IČO: 46 812 903 

69 477,34 - 

 

 

 
Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

V Žiline, 16.12.2021 

 


