Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Názov zákazky:
Zákazka z hľadiska limitu:

Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky vo vestníku VO:
Lehota na predkladanie ponúk:

Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť
podlimitná zákazka bez využitia
elektronického trhoviska (§ 113 – 115 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
tovar
08.05.2018 (6615-WYT, Vestník č. 90/2018)
do 23.05.2018 10:00 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. Začiatok vyhodnocovania splnenia podmienok účasti
-dátum: 25.05.2018
III. Zoznam členov komisie
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
predseda komisie

meno a priezvisko
Ing. Ján Šimko

člen komisie

Ing. Zdenko Šimala

člen komisie

Ing. Michal Noga

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský

IV. Zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov /§ 40 ods. 12 písm. a) /
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 23.05.2018
do 1000 hod. SEČ):
1.MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
-ponuka predložená: 22.05.2018, 0930 hod. SEČ; (doručená kuriérskou službou);
2.KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
-ponuka predložená: 22.05.2018, 1030 hod. SEČ; (doručená osobne);
V. Zoznam vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní
so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu /§ 40
ods. 12 písm. b) /
-neuplatňuje sa
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VI. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 40
ods. 12 písm. c) /
Žiadny uchádzač ani záujemca nebol vylúčený z dôvodu, že nesplnil stanovené podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní.
VII. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo
na dialóg s uvedením dôvodu /§ 40 ods. 12 písm. d) /
-neuplatňuje sa
VIII. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „ZHS“), ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „ÚVO“). Zápis je evidovaný pod registračným číslom
2016/12-PO-E3259 a platný je od 27.12.2016 do 27.12.2019. Skutočnosti uvedené v zápise sú
zapísané podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“);
-skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. g) nie sú komisii na vyhodnotenie ponúk, resp.
obstarávateľovi známe a ani neboli preukázané;
-skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. h) nie sú komisii na vyhodnotenie ponúk, resp.
obstarávateľovi známe a ani neboli preukázané;
-v súlade s platným ZVO a manuálom JED, zápis skutočností osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO v ZHS u uchádzača zároveň poukazuje na neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
-overené bolo oprávnenie dodávať tovar vo verejne prístupnom registri – (Obchodný register);
-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa osobného postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§
33 ZVO)
-§ 33 ods. 1 písm. a):
-Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky: uchádzač v ponuke nepredložil jednotlivé
požadované doklady za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
Uchádzač však v ponuke predložil formulár Jednotný európsky dokument (ďalej aj ako „formulár
JED“) ako originál, podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom. V tomto formulári JED
(vygenerovaný na základe on-line vyplnenia cez webovú službu) uchádzač okrem iného označil (v
súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch) v Časti IV. aj globálny udaj alfa kde
vyhlasuje, že spĺňa všetky požadované podmienky účasti. Na základe uvedeného komisia na
vyhodnotenie ponúk vyhodnotila tieto skutočnosti tak, že uchádzač podmienku účasti podľa §
33 ods. 1 písm. a) ZVO splnil, nakoľko požadované doklady predbežne nahradil formulárom
JED. Komisia na vyhodnotenie ponúk, resp. obstarávateľ v prípade, ak bude uchádzač
vyhodnotený ako „úspešný“, t.j. umiestni sa na prvom mieste v poradí (v súlade so súťažnými
podkladmi) uplatní postup podľa § 55 ods. 1 ZVO a vyžiada si iba od tohto uchádzača doklady
predbežne nahradené formulárom JED, resp. ak bude relevantné alebo nevyhnutné, obstarávateľ si
môže tieto doklady vyžiadať na základe inštitútu, ktorý je ustanovený v § 39 ods. 6 ZVO a to
v akejkoľvek etape verejného obstarávania;
-§ 33 ods. 1 písm. d):
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-Prehľad o celkovom obrate: uchádzač v ponuke nepredložil jednotlivé požadované doklady za
účelom splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO. Uchádzač však v ponuke
predložil formulár Jednotný európsky dokument (ďalej aj ako „formulár JED“) ako originál,
podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom. V tomto formulári JED (vygenerovaný na základe
on-line vyplnenia cez webovú službu) uchádzač okrem iného označil (v súlade s informáciami
uvedenými v súťažných podkladoch) v Časti IV. aj globálny udaj alfa kde vyhlasuje, že spĺňa
všetky požadované podmienky účasti. Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk
vyhodnotila tieto skutočnosti tak, že uchádzač podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d)
ZVO splnil, nakoľko požadované doklady predbežne nahradil formulárom JED. Komisia na
vyhodnotenie ponúk, resp. obstarávateľ v prípade, ak bude uchádzač vyhodnotený ako „úspešný“,
t.j. umiestni sa na prvom mieste v poradí (v súlade so súťažnými podkladmi) uplatní postup podľa
§ 55 ods. 1 ZVO a vyžiada si iba od tohto uchádzača doklady predbežne nahradené formulárom
JED, resp. ak bude relevantné alebo nevyhnutné, obstarávateľ si môže tieto doklady vyžiadať na
základe inštitútu, ktorý je ustanovený v § 39 ods. 6 ZVO a to v akejkoľvek etape verejného
obstarávania;
-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO)
-§ 34 ods. 1 písm. a):
-Zoznam dodávok tovaru: uchádzač v ponuke nepredložil jednotlivé požadované doklady za
účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Uchádzač však v ponuke
predložil formulár Jednotný európsky dokument (ďalej aj ako „formulár JED“) ako originál,
podpísaný štatutárnym orgánom - konateľom. V tomto formulári JED (vygenerovaný na základe
on-line vyplnenia cez webovú službu) uchádzač okrem iného označil (v súlade s informáciami
uvedenými v súťažných podkladoch) v Časti IV. aj globálny udaj alfa kde vyhlasuje, že spĺňa
všetky požadované podmienky účasti. Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk
vyhodnotila tieto skutočnosti tak, že uchádzač podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
ZVO splnil, nakoľko požadované doklady predbežne nahradil formulárom JED. Komisia na
vyhodnotenie ponúk, resp. obstarávateľ v prípade, ak bude uchádzač vyhodnotený ako „úspešný“,
t.j. umiestni sa na prvom mieste v poradí (v súlade so súťažnými podkladmi) uplatní postup podľa
§ 55 ods. 1 ZVO a vyžiada si iba od tohto uchádzača doklady predbežne nahradené formulárom
JED, resp. ak bude relevantné alebo nevyhnutné, obstarávateľ si môže tieto doklady vyžiadať na
základe inštitútu, ktorý je ustanovený v § 39 ods. 6 ZVO a to v akejkoľvek etape verejného
obstarávania;
-Záver: uchádzač splnil stanovenú podmienku účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcu sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Kontrola referencií podľa § 40 ods. 15 ZVO
Komisia na vyhodnotenie ponúk v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nahliadla do
verejne prístupného registra Evidencia referencií, ktorú vedie na svojom webovom sídle Úrad pre
verejné obstarávanie. Kontrolou bolo zistené, že na subjekt MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960
01 Zvolen, IČO: 45582556 nie je v registri evidovaná žiadna referencia.
Podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO:
-obstarávateľ stanovil túto podmienku vo Výzve na predkladanie ponúk, uvedená je aj
v súťažných podkladoch;
3

-obstarávateľ nemá k dispozícii dôveryhodné informácie a nemá dôvodné podozrenie, že uchádzač
alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž;
-vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) sa nebude aplikovať v tomto verejnom obstarávaní;

2. KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „ZHS“), ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „ÚVO“). Zápis je evidovaný pod registračným číslom
2017/5-PO-D3607 a platný je od 22.05.2017 do 22.05.2020. Skutočnosti uvedené v zápise sú
zapísané podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“);
-skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. g) nie sú komisii na vyhodnotenie ponúk, resp.
obstarávateľovi známe a ani neboli preukázané;
-skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. h) nie sú komisii na vyhodnotenie ponúk, resp.
obstarávateľovi známe a ani neboli preukázané;
-v súlade s platným ZVO a manuálom JED, zápis skutočností osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO v ZHS u uchádzača zároveň poukazuje na neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
-overené bolo oprávnenie dodávať tovar vo verejne prístupnom registri – (Obchodný register);
-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa osobného postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§
33 ZVO)
-§ 33 ods. 1 písm. a):
-Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky: uchádzač predložil v ponuke vyjadrenie
banky zo dňa 11.05.2018 vyhotovené ako originál: Tatra BANKA, a.s. Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri okresného súdu v Bratislava I., Odd. Sa, vložka č. 71/B;
-zároveň uchádzač predložil Čestné vyhlásenie zo dňa 22.05.2018, vyhotovené ako originál,
potvrdené je štatutárnym orgánom - konateľom; v ktorom uchádzač vyhlasuje skutočnosti
o otvorenom účte v predmetnej banke;
-po obsahovej stránke neboli zistené nedostatky;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) splnil;
-§ 33 ods. 1 písm. d):
-Prehľad o celkovom obrate: Požadovaný minimálny celkový obrat za stanovené obdobie 3
hospodárskych rokov súhrnne bol v súťažných podkladoch požadovaný min. 150 000,00 EUR.
Uchádzač predložil v ponuke prehľad o celkovom obrate (za hospodárske roky 2014, 2015
a 2016) vo forme tabuľky s uvedením celkového obratu súhrnne za toto obdobie aj za jednotlivé
roky. Doklad je vyhotovený dňa 22.05.2018 ako originál, potvrdený je štatutárnym orgánom konateľom; Uchádzač v tomto doklade uvádza aj informáciu, prečo nie je v doklade uvádzaný
hospodársky rok 2017. V doklade uchádzač uvádza webovú adresu, kde sú k dispozícii
požadované účtovné doklady, v ktorých je možné overiť si údaje uvádzané v tabuľke s prehľadom
o celkovom obrate za predmetné obdobie. Komisia na vyhodnotenie ponúk náhľadom na webovú
stránku registra účtovných závierok tieto údaje overila a zistila nasledovné skutočnosti: Uchádzač
uviedol v tabuľke za jednotlivé hospodárske roky Obrat v EUR. Náhľadom do registra účtovných
závierok (na základe webovej adresy v doklade uchádzača) komisia na vyhodnotenie ponúk
nedokázala identifikovať a následne porovnať číselné hodnoty (sumy obratov za jednotlivé roky)
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uvedené v tabuľke uchádzača s hodnotami, ktoré sú zverejnené v predmetnom registri.
Z uvedeného dôvodu komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľovi požiadať
uchádzača o vysvetlenie zistenej skutočnosti podľa § 40 ods. 4 písm. b).
Obstarávateľ dňa 20.06.2018 listom požiadal uchádzača o vysvetlenie vyššie uvedeného zistenia,
resp. aj o predloženie dokladov, ak je relevantné. Uchádzač doručil obstarávateľovi dňa
25.06.2018 list zo dňa 21.06.2018, ktorého obsahom bolo vysvetlenie zistenej skutočnosti opísanej
vyššie a zároveň uchádzač k vysvetleniu priložil aj doklady (+ link na register účtovných
závierok), kde si komisia na vyhodnotenie ponúk mohla overiť informácie uvedené vo vysvetlení
a v ponuke. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila vysvetlenie a predložené doklady tak, že
ich akceptuje. Pôvodne poskytnuté údaje sa týkajú obratu priamo sa týkajúceho predmetu
zákazky, očistené o obrat z inej činnosti + preklep v číselnej hodnote za rok 2014. Obstarávateľom
stanovený súhrnný obrat za predmetné obdobie vo výške min. 150 000,00 EUR uchádzač splnil
(pozn. presiahol ho aj v rámci jednotlivých rokov).
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) splnil;
-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO)
-§ 34 ods. 1 písm. a):
-Zoznam dodávok tovaru: uchádzač predložil vo svojej ponuke Zoznam dodávok tovaru vo forme
tabuľky, v ktorej uvádza dve dodávky tovaru, každá je dodaná inému odberateľovi. Dodávka
tovaru súhrnne presahuje obstarávateľom stanovenú minimálnu sumu 60 000,00 EUR bez DPH.
Komisia na vyhodnotenie ponúk zistila, že každá z týchto dodávok presahuje určenú sumu.
Odberateľom jednej dodávky tovaru v roku 2017 v hodnote 111 666,67 EUR bez DPH bol verejný
obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Komisia na vyhodnotenie ponúk nahliadla
(v súlade s § 40 ods. 15 ZVO) do verejne prístupného registra Evidencie referencií, ktorý vedie
ÚVO. Za uchádzača sú evidované dve referencie, z ktorých jedna je predmetom preukazovania
splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 14 písm. a) v predmetnom verejnom obstarávaní.
Obidve referencie majú celkovú hodnotiacu známku 100. Obidve dodávky tovaru deklarované
v Zozname dodávok tovaru obsahovali aj obojsmerné rádiostanice používané na hlasovú
komunikáciu v rádiových sieťach). Komisia pri kontrole dokladu Zoznam dodávok tovaru zistila
nasledovnú skutočnosť: v prípade dodávky tovaru subjektu Technopol, a.s. Bratislava v hodnote
252 830,00 EUR bez DPH je uvedená lehota dodania 19.12.2018. Keďže sa jedná o rok 2018,
uvedený tovar pravdepodobne ešte nemohol byť dodaný, t.j. dodávka nie je ukončená. Komisia na
vyhodnotenie ponúk predpokladá, že došlo pravdepodobne ku chybe uchádzača pri uvedení roku
dodania. Komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľovi požiadať uchádzača
o vysvetlenie zistenej skutočnosti podľa § 40 ods. 4 písm. b).
Obstarávateľ dňa 20.06.2018 listom požiadal uchádzača o vysvetlenie vyššie uvedeného zistenia,
resp. aj o predloženie dokladov, ak je relevantné. Uchádzač doručil obstarávateľovi dňa
25.06.2018 list zo dňa 21.06.2018, ktorého obsahom bolo vysvetlenie zistenej skutočnosti opísanej
vyššie a zároveň uchádzač k vysvetleniu priložil aj doklad (aktualizovaný Zoznam dodávok
tovaru). Komisia na vyhodnotenie ponúk vysvetlenie a predložený doklad vyhodnotila a keďže sa
jednalo o chybu v písaní termínu dodania tovaru, uvedené akceptuje.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) splnil;
-Záver: uchádzač splnil stanovenú podmienku účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcu sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Kontrola referencií podľa § 40 ods. 15 ZVO
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Komisia na vyhodnotenie ponúk v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nahliadla do
verejne prístupného registra Evidencia referencií, ktorú vedie na svojom webovom sídle Úrad pre
verejné obstarávanie. Kontrolou bolo zistené /viď opísané skutočnosti vyššie v odseku § 34 ods. 1
písm. a)/.
Podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO:
-obstarávateľ stanovil túto podmienku vo Výzve na predkladanie ponúk, uvedená je aj
v súťažných podkladoch;
-obstarávateľ nemá k dispozícii dôveryhodné informácie a nemá dôvodné podozrenie, že uchádzač
alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž;
-vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) sa nebude aplikovať v tomto verejnom obstarávaní;

IX. Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní
1.MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556
2.KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, 900 91 Limbach, IČO: 34105638
Záver: Obidvaja uchádzači, ktorí predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnili
všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk (6615-WYT, Vestník
verejného obstarávania č. 90/2018). Nakoľko jeden z uchádzačov (MURKA, s.r.o., Partizánska
46, 960 01 Zvolen, IČO: 45582556) preukázal splnenie niektorých podmienok účasti predložením
formulára JED (t.j. predbežne nahradil požadované doklady týmto formulárom), po vyhodnotení
ponúk – ak bude relevantné a uchádzač sa umiestni ako prvý v poradí – obstarávateľ uplatní
postup podľa § 55 ods. 1 ZVO, čo bude následne zdokumentované v Dodatku č. 1 k zápisnici
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.
X. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
25.06.2018
XI. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
25.06.2018
XII. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
XIII. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Ján Šimko

predseda komisie

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

Ing. Zdenko Šimala

člen komisie

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

Ing. Michal Noga

člen komisie

..............................
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Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie - zapisovateľ

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

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