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Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ 
 
Názov zákazky:    Nákup autobusov s dieselovým pohonom  
Postup verejného obstarávania:  verejná súťaž 
Zákazka z hľadiska limitu:    nadlimitná 
Druh predmetu obstarávania:  tovar 
Zverejnenie zákazky v úradnom  
vestníku EÚ:     15.06.2017 (2017/S 113-227247) 
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO: 16.06.2017 (8394-MST, Vestník č. 119/2017) 

 
I. Identifika čné 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 „Ostatné“ 
-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, II. poschodie,  
 miestnosť č. 202; 
-dátum: 07.08.2017  
-čas: 0900 hod. SEČ 
 
III. Zoznam členov komisie 
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bola na 
otváranie a vyhodnotenie ponúk častí ponúk označených ako „Ostatné“ zriadená dňa 31.07.2017 
komisia v počte 4 členovia, z toho všetci s právom vyhodnocovať ponuky (vrátane predsedu 
komisie). Zoznam členov komisie je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 
  

funkcia v komisii meno a priezvisko 

predseda komisie Ing. Ján Šimko 

člen komisie Ing. Henrich Varecha, PhD. 

člen komisie Ing. Michal Noga 

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský 

 
 
IV. Priebeh otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ 
Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ bolo v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní neverejné. Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňom 01.08.2017 o 9,00 hodine 
stredoeurópskeho času. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní obstarávateľská organizácia 
zverejnila vo svojom profile dňa 06.08.2017 informáciu s uvedením dátumu a času otvárania tejto 
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časti ponúk. Predseda komisie Ing. Ján Šimko privítal prítomných členov komisie na otváraní častí 
ponúk označených ako „Ostatné“. Následne vyzval prítomných členov, aby sa prezentovali na 
prezenčnej listine. Po prezentácii predseda komisie informoval prítomných, že v predmetnej 
verejnej súťaži boli predložené dve ponuky. 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 
nasledovný: 
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, 
Poľsko (IČO: 010498995) 
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01  Vráble, Slovensko (IČO: 17638941) 
Všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným 
vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by nemohli 
byť členom komisie. Zároveň boli členovia komisie predsedom poučení, že nesmú poskytovať 
informácie o obsahu ponúk počas ich vyhodnocovania.  
Komisia postupovala pri otváraní ponúk v súlade s ustanovením § 52 ods. (1) zákona o verejnom 
obstarávaní. Členovia komisie skontrolovali neporušenosť obálok príslušných predložených 
ponúk. Predseda komisie následne konštatoval, že predložené obálky s ponukami sú neporušené 
a postupne otváral ponuky uchádzačov v poradí, v akom boli doručené. Každá otvorená ponuka 
uchádzača obsahovala samostatnú uzatvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ a samostatnú 
uzatvorenú časť ponuky označenú ako „Kritériá“. Každú časť ponuky, označená ako „Ostatné“, 
predseda komisie označil poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Následne 
predseda komisie otvoril podľa poradia ponuky uchádzačov označené ako „Ostatné“. 
 
Výsledky konania komisie po otvorení častí ponúk označených ako „Ostatné“, spočívajúce vo 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov a vyhodnotení týchto častí ponúk z pohľadu 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky, budú uvedené v príslušných zápisniciach (zápisnica 
o posúdení splnenia podmienok účasti a zápisnica o vyhodnotení častí ponúk označených ako 
„Ostatné“). 
 
V Žiline, dňa: 07.08.2017 
Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský 
 
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. Henrich Varecha, PhD. člen komisie  .............................. 
 
Ing. Michal Noga  člen komisie  .............................. 
 
Ing. Peter Ďurkovský  člen komisie  .............................. 
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Súvisiace dokumenty k zápisnici: 
Prezenčná listina členov komisie z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ 
Rozhodnutie o zriadení komisie 
Menovacie dekréty jednotlivých členov komisie  
Čestné vyhlásenia členov komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


