
Názov obstarávateľa:   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo obstarávateľa:     Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Predmet zákazky:  Celonízkopodlažné autobusy mestskej hromadnej dopravy dl. 12 m 

Druh postupu:        Nadlimitná verejná súťaž 

Uverejnená:            v úradnom vestníku EÚ zo dňa 8.3.2014 pod. zn. 2014/S 048-08/0517 a vo   
                                  Vestníku verejného obstarávania č. 48/2014 zo dňa 8.3.2014 pod. zn. 3079-MST 
         
   
Určenie poradia uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača: 

 
Ponuka č. 1, SOLARIS Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owinska,    
                       Poľsko. 
                       Ponuka uchádzača splnila všetky požadované podmienky a požiadavky zadávania 
nadlimitnej zákazky. Po uplatnení kritérií na vyhodnotenie ponúk a na základe výsledkov 
elektronickej aukcie ponuka dosiahla najvyššie bodové hodnotenie a tým aj 1. miesto v poradí, čím sa 
stala úspešnou, ekonomicky  najvýhodnejšou  ponukou . Obstarávateľ  zaslal uchádzačovi dňa 
17.06.2014 výsledok vyhodnotenia ponúk s uvedením poradia a informáciou,  že ponuku prijíma.  
 
Ponuka č. 2., SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, Česká republika. 
                        Ponuka uchádzača splnila všetky požadované podmienky a požiadavky zadávania 
nadlimitnej zákazky. Po uplatnení kritérií na vyhodnotenie ponúk a na základe výsledkov 
elektronickej aukcie ponuka dosiahla druhé najvyššie hodnotenie a tým aj  2. miesto v poradí a stala 
sa ekonomicky menej výhodnou ponukou ako ponuka úspešného uchádzača. Obstarávateľ zaslal 
uchádzačovi dňa 17.06.,2014 výsledok vyhodnotenia ponúk s uvedením poradia a informáciou, že 
ponuku uchádzača neprijíma. 
 
Ponuka č. 3., COREX  s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble 
                           Ponuka uchádzača splnila všetky požadované podmienky a požiadavky zadávania 
nadlimitnej zákazky. Po uplatnení kritérií na vyhodnotenie ponúk a na základe výsledkov 
elektronickej aukcie ponuka dosiahla tretie najvyššie hodnotenie a tým aj  3. miesto v poradí a stala 
sa ekonomicky menej výhodnou ponukou ako ponuka úspešného uchádzača. Obstarávateľ zaslal 
uchádzačovi dňa 17.06.,2014 výsledok vyhodnotenia ponúk s uvedením poradia a informáciou, že 
ponuku uchádzača neprijíma. 
 
 
 
       Zapísané dňa 17.06.2014 
 


