Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
Žilina 011 40
___________________________________________________________________________

Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
Zápisnica vyhotovená podľa:
Dátum otvárania ponúk („Ostatné“):

Nákup autobusov s hybridným pohonom
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
15.06.2017 (2017/S 113-227248)
16.06.2017 (8395-MST, Vestník č. 119/2017)
§ 40 ods. 12, zákona č. 343/2015 Z. z.
07.08.2017, 10:00 hod.

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: 07.08.2017
III. Zoznam členov komisie
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
predseda komisie

meno a priezvisko
Ing. Ján Šimko

člen komisie

Ing. Henrich Varecha, PhD.

člen komisie

Ing. Michal Noga

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský

IV. Zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov /§ 40 ods. 12 písm. a) /
Zoznam záujemcov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady:
1.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
-dátum doručenia žiadosti o súťažné podklady: 21.06.2017
-dátum zaslania súťažných podkladov: 22.06.2017
2.SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice – Juh, Slovenská republika (IČO:
46332138)
-dátum doručenia žiadosti o súťažné podklady: 22.06.2017
-dátum zaslania súťažných podkladov: 23.06.2017
3.SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
-dátum doručenia žiadosti o súťažné podklady: 04.07.2017
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-dátum zaslania súťažných podkladov: 04.07.2017
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 01.08.2017
do 1000 hod. SEČ):
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
-ponuka predložená: 01.08.2017, 0840 hod. SEČ;
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
-ponuka predložená: 01.08.2017, 0845 hod. SEČ;
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
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.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie pod registračným číslom 2017/2-PO-E3609;
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) sú doložené dokladmi (viď zápis v ZHS)
v súlade so ZVO 343/2015 Z. z. a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania (ďalej aj ako „OVVO“), ktoré sú uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch
(uvedené platí aj v prípade výpisu z registra trestov pre právnickú osobu);
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h): obstarávateľská organizácia nepreukázala
predmetné skutočnosti ustanovené zákonom;
-postup podľa § 40, ods. 6 písm. g) nebol zo strany obstarávateľskej organizácie voči uchádzačovi
uplatnený, nakoľko skutočnosti uvedené v predmetnej právnej úprave neboli ani nie sú
obstarávateľskej organizácii a teda ani komisii na vyhodnotenie ponúk známe;
-v zmysle Manuálu k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie, ďalej ako
„JED“ (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie): hodnotený uchádzač je platne zapísaný v ZHS
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., nie je teda povinný vypĺňať v JED-e Časť III. Dôvody na
vylúčenie;
-dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO: existencia dôvodov nebola
preukázaná;
-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)
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-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia nevyužil kapacity inej osoby;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej
banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných
bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie
je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám
a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a to za predchádzajúce tri roky
až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za
ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Každé vyjadrenie
musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace
odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu
banky a/alebo pobočky zahraničnej banky obstarávateľská organizácia vyžaduje predloženie
čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách
zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie
podpísané uchádzačom, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom
konať v mene uchádzača. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky
zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako
originál, alebo úradne overená kópia. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke,
obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a
ekonomické postavenie.
-uchádzač predložil v ponuke vyjadrenia 4 bánk:
1.Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski Spólka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Pulawska
15
2.Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57
3.Bank Millenium S.A., ul. S. Zaryna 2A, 02-593 Warszawa
4.DNB Bank Polska S.A., ul. Postepu 15C, 02-676 Warszawa;
-vyjadrenia bánk sú vyhotovené v súlade s požiadavkami obstarávateľskej organizácie (týka sa
dátumu ich vystavenia, obsahovej stránky, originály resp. ich úradne overené kópie, doložené
úradným prekladom do slovenského jazyka);
-uchádzač predložil čestné vyhlásenie o otvorených účtoch v bankách, ktoré sú obsahom ponuky
(vyhotovené ako originál);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač- právnická osoba alebo fyzická osoba účtujúca v podvojnom
účtovníctve preukázať predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:
ostatnej súvahy, resp. k príslušnému mesiacu v ostatnom roku (podľa ukončenia ostatného
hospodárskeho roka), overenej príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným
orgánom; uchádzač – fyzická osoba preukáže predložením ostatného výkazu o majetku a
záväzkoch, resp. k príslušnému mesiacu v ostatnom roku (podľa ukončenia ostatného
hospodárskeho roka), overeného príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným
orgánom. Ak uchádzač eviduje súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch na oficiálnom
internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií
Slovenskej republiky), uchádzač nemusí predkladať v listinnej forme ako originál alebo úradne
overenú kópiu súvahy alebo originál, prípadne úradne overený výkaz o majetku a záväzkoch, ale
odkáže na tento dokument vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke samostatný formulár
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podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať
v mene uchádzača a uvedie v ňom hypertextové linky na zverejnené dokumenty.
-v zmysle stanovenej podmienky účasti uchádzač v ponuke predložil požadované účtovné doklady
úradne preložené do slovenského jazyka, úradne overené kópie, vyhotovené podľa požiadaviek
obstarávateľskej organizácie, z ktorých vyplýva, že uchádzač týmto preukázal kladnú hodnotu
vlastného imania za požadované obdobie;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením prehľadu o celkovom obrate za predchádzajúce
tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Dosiahnutý celkový obrat uchádzača súhrnne za predchádzajúce tri
hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 14 000 000,00 EUR. Uchádzač k
prehľadu o celkovom obrate predloží aj výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch, potvrdené príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom
za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate vo forme
prehľadnej tabuľky, v ktorej bude uvedený celkový obrat v EUR súhrnne za predchádzajúce tri
hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti (a pokiaľ je možné, odporúčame uviesť tieto hodnoty v EUR aj za
jednotlivé roky). K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky
platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzač predkladá v ponuke originály, resp. úradne overené kópie vyššie uvedených dokladov.
Ak uchádzač eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na oficiálnom
internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií
Slovenskej republiky), nemusí predkladať tieto doklady v listinnej forme ako originál, resp.
úradne overené kópie, ale odkáže na tieto dokumenty vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke
samostatný formulár ako originál alebo jeho úradne overená kópia, podpísaný uchádzačom, t.j.
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača a uvedie v
ňom hypertextové linky na zverejnené dokumenty. Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce
tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti však uchádzač predloží aj v tomto prípade ako originál, alebo jeho úradne
overená kópia.
-uchádzač predložil v ponuke prehľad o dosiahnutom obrate za požadované obdobie vo forme
originálu a v požadovanej štruktúre;
-uchádzač dokladmi v ponuke preukázal, že dosiahnutý celkový obrat súhrnne za predchádzajúce
tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti je vyšší ako minimálna výška celkového obratu požadovaná
obstarávateľskou organizáciou;
-uchádzač predložil v ponuke požadované účtovné doklady úradne preložené do slovenského
jazyka, úradne overené kópie, vyhotovené podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie,
z ktorých vyplýva, že uchádzač týmto preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa
stanovenej minimálnej výšky celkového obratu za požadované obdobie;
-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)
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
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stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona
o verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok
požadovaného tovaru – t.j. nových mestských autobusov v celkovom súhrne bol minimálne vo
výške 10 000 000,00 EUR bez DPH, spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania.
-uchádzač predložil v ponuke originál vyhlásenia o pravdivosti a úplnosti zoznamu dodávok
tovaru za roky 2014, 2015, 2016 doplnený dokladom s názvom Referencia k zoznamu dodávok
tovaru, v ktorom uchádzač uvádza subjekt Dopravní podnik města Brna, a.s., ktorému uchádzač
v roku 2014 dodal 36 ks autobusov a subjekt Dopravní podnik Ostrava, a.s., ktorému uchádzač
v roku 2015 dodal spolu 105 ks autobusov. Súhrnne tieto dodávky autobusov vo finančnom
vyjadrení v EUR prevýšili minimálnu požadovanú hodnotu 10 000 000,00 v EUR bez DPH, ktorú
stanovila obstarávateľská organizácia ako podmienku účasti.
-ako dôkaz uchádzač priložil v ponuke doklady (úradne overené kópie), v ktorých odberatelia
potvrdili dodanie týchto vozidiel, pričom títo odberatelia nie sú verejnými obstarávateľmi ani
obstarávateľmi podľa tohto zákona (ZVO);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením certifikátu o zavedení systému riadenia kvality v
zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľská
organizácia uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskej únie. Obstarávateľská organizácia prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré
sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality. Uvedené doklady predkladá uchádzač ako
originál, alebo ako úradne overené kópie originálov týchto dokladov.
-uchádzač predložil v ponuke originál dokladu s názvom Certifikát o zavedení systému
manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva ISO 9001 + ISO 14001;
-certifikát č. GDK0003434/QE je platný do 28.júna 2019, vydaný Lloyd´s Register (Polska) sp.
Z o.o.
-rozsah certifikácie zahrňuje činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom zákazky;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) splnil;
-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie pod registračným číslom 2017/2-PO-E3560;
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) sú doložené dokladmi (viď zápis v ZHS)
v súlade so ZVO 343/2015 Z. z. a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania (ďalej aj ako „OVVO“), ktoré sú uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch
(uvedené platí aj v prípade výpisu z registra trestov pre právnickú osobu);
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h): obstarávateľská organizácia nepreukázala
predmetné skutočnosti ustanovené zákonom;
-postup podľa § 40, ods. 6 písm. g) nebol zo strany obstarávateľskej organizácie voči uchádzačovi
uplatnený, nakoľko skutočnosti uvedené v predmetnej právnej úprave neboli ani nie sú
obstarávateľskej organizácii a teda ani komisii na vyhodnotenie ponúk známe;
-v zmysle Manuálu k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie, ďalej ako
„JED“ (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie): hodnotený uchádzač je platne zapísaný v ZHS
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podľa zákona č. 343/2015 Z. z., nie je teda povinný vypĺňať v JED-e Časť III. Dôvody na
vylúčenie;
-dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO: existencia dôvodov nebola
preukázaná;
-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)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia nevyužil kapacity inej osoby;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej
banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných
bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie
je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám
a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a to za predchádzajúce tri roky
až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za
ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Každé vyjadrenie
musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace
odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu
banky a/alebo pobočky zahraničnej banky obstarávateľská organizácia vyžaduje predloženie
čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách
zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie
podpísané uchádzačom, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom
konať v mene uchádzača. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky
zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako
originál, alebo úradne overená kópia. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke,
obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a
ekonomické postavenie.
-uchádzač predložil v ponuke vyjadrenia 2 bánk:
1.Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, pobočka Vráble
2.Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, pobočka Nitra
-vyjadrenia bánk sú vyhotovené v súlade s požiadavkami obstarávateľskej organizácie (týka sa
dátumu ich vystavenia, obsahovej stránky, originality);
-uchádzač predložil čestné vyhlásenie o otvorených účtoch v bankách, ktoré sú obsahom ponuky
(vyhotovené ako originál);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač - právnická osoba alebo fyzická osoba účtujúca v podvojnom
účtovníctve preukázať predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:
ostatnej súvahy, resp. k príslušnému mesiacu v ostatnom roku (podľa ukončenia ostatného
hospodárskeho roka), overenej príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným
orgánom; uchádzač – fyzická osoba preukáže predložením ostatného výkazu o majetku a
záväzkoch, resp. k príslušnému mesiacu v ostatnom roku (podľa ukončenia ostatného
hospodárskeho roka), overeného príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným
orgánom. Ak uchádzač eviduje súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch na oficiálnom
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internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií
Slovenskej republiky), uchádzač nemusí predkladať v listinnej forme ako originál alebo úradne
overenú kópiu súvahy alebo originál, prípadne úradne overený výkaz o majetku a záväzkoch, ale
odkáže na tento dokument vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke samostatný formulár
podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať
v mene uchádzača a uvedie v ňom hypertextové linky na zverejnené dokumenty.
-v zmysle stanovenej podmienky účasti uchádzač v ponuke predložil originál dokladu, v ktorom
uvádza webovú adresu inštitúcie Register účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej
republiky), kde je možné si požadované údaje overiť náhľadom do tohto registra;
-náhľadom do predmetného registra bolo zistené, že uchádzač týmto preukázal kladnú hodnotu
vlastného imania za požadované obdobie;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením prehľadu o celkovom obrate za predchádzajúce
tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Dosiahnutý celkový obrat uchádzača súhrnne za predchádzajúce tri
hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 14 000 000,00 EUR. Uchádzač k
prehľadu o celkovom obrate predloží aj výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch, potvrdené príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom
za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate vo forme
prehľadnej tabuľky, v ktorej bude uvedený celkový obrat v EUR súhrnne za predchádzajúce tri
hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti (a pokiaľ je možné, odporúčame uviesť tieto hodnoty v EUR aj za
jednotlivé roky). K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky
platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzač predkladá v ponuke originály, resp. úradne overené kópie vyššie uvedených dokladov.
Ak uchádzač eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na oficiálnom
internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií
Slovenskej republiky), nemusí predkladať tieto doklady v listinnej forme ako originál, resp.
úradne overené kópie, ale odkáže na tieto dokumenty vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke
samostatný formulár ako originál alebo jeho úradne overená kópia, podpísaný uchádzačom, t.j.
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača a uvedie v
ňom hypertextové linky na zverejnené dokumenty. Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce
tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti však uchádzač predloží aj v tomto prípade ako originál, alebo jeho úradne
overená kópia.
-uchádzač predložil v ponuke prehľad o dosiahnutom obrate za požadované obdobie vo forme
originálu a v požadovanej štruktúre;
-uchádzačom uvádzaná výška celkového dosiahnutého obratu za sledované obdobie je vyššia ako
minimálna hodnota uvedená v podmienke účasti;
-v zmysle stanovenej podmienky účasti uchádzač v ponuke predložil originál dokladu, v ktorom
uvádza webovú adresu inštitúcie Register účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej
republiky), kde je možné si požadované údaje overiť náhľadom do tohto registra;
-náhľadom do predmetného registra bolo zistené, že dosiahnutý celkový obrat súhrnne za
predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti je vyšší ako minimálna výška celkového obratu požadovaná
obstarávateľskou organizáciou;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) splnil;
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-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)
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona
o verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok
požadovaného tovaru – t.j. nových mestských autobusov v celkovom súhrne bol minimálne vo
výške 10 000 000,00 EUR bez DPH, spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania.
-uchádzač predložil v ponuke doklad zoznam dodávok tovaru (dokument označený názvom
Zoznam referencií);
-uchádzač v zozname uvádza ako odberateľa aj hospodársky subjekt Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť (IČO: 00492736), ktorý je na svojom webovom sídle definovaný ako
obstarávateľ a v Evidencii referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie nebola vyhotovená
referencia o dodávke vozidiel, ktoré uchádzač uvádza v ponuke;
-uchádzač bol listom č. 527/2017/Du požiadaný o vysvetlenie k vyššie uvedenému zisteniu;
-uchádzač listom (číslo neuvedené) zo dňa 16.08.2017, doručený obstarávateľskej organizácii dňa
17.08.2017, t.j. v stanovenej lehote, vysvetlil vyššie uvedenú skutočnosť a k vysvetleniu priložil aj
listinný dôkaz (vyhotovenú referenciu z Evidencie referencií);
-komisia na vyhodnotenie ponúk listinné doklady posúdila a vysvetlenie akceptovala;
-uchádzač uviedol v ponuke zoznam dodávok tovaru s uvedením subjektov Dopravný podnik
Bratislava, akciová spoločnosť (IČO: 00492736) a Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,
Zvolen, IČO: 36054666, za požadované obdobie a v požadovanej štruktúre, pričom uchádzačom
uvádzaný celkový objem dodávok v EUR bez DPH presiahol minimálnu hodnotu v EUR bez DPH
uvedenú ako podmienka účasti;
-ako dôkaz o dodaní vozidiel uchádzač predložil potvrdenie (úradne overenú fotokópiu) od
odberateľa, ktorý nie je obstarávateľ ani verejný obstarávateľ podľa ZVO (Slovenská autobusová
doprava Zvolen, a.s., Zvolen, IČO: 36054666);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) splnil;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č.
160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných podkladoch bola obstarávateľskou organizáciou
stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO. Splnenie vyššie uvedenej
podmienky mal uchádzač preukázať predložením certifikátu o zavedení systému riadenia kvality v
zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľská
organizácia uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskej únie. Obstarávateľská organizácia prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré
sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality. Uvedené doklady predkladá uchádzač ako
originál, alebo ako úradne overené kópie originálov týchto dokladov.
-uchádzač predložil v ponuke úradne overenú fotokópiu dokladu CERTIFIKÁT ISO 9001
v rozsahu činností, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom zákazky;
-certifikát č. 231/Q-061 je platný do 04. novembra 2018, vydaný ASTRAIA Certification, s.r.o.,
Mostná 13, Nitra;
-uchádzač v ponuke predložil tiež Certifikát vydaný subjektom Iveco Czech Republic, a.s. (platný
do 31.12.2017, úradne overená fotokópia), na základe ktorého poveruje tento subjekt uchádzača
na rozsah činností, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom zákazky;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) splnil;
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-Záver: uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

IX. Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní
1.SOLARIS Bus & Coach S.A., Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 32-005 Owińska,
Poľsko (IČO: 010498995)
2.COREX, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, Slovenská republika (IČO: 17638941)
Záver: Obidvaja uchádzači, ktorí predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnili
všetky podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v znení
redakčnej opravy 11720-IOX, Vestník č. 160/2017) a uvedené v plnom znení v súťažných
podkladoch.
Vzhľadom ku skutočnosti, že obidvaja uchádzači predložili všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti v etape verejného obstarávania ešte pred vyhodnotením
ponúk (časť „Ostatné“ a „Kritériá“) a splnili všetky podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní, obstarávateľská organizácia nebude v nadväznosti na ustanovenie § 55 ods. 1 zákona
č. 343/2015 Z. z. v etape po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
uchádzačmi.
X. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
18.08.2017
XI. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
18.08.2017
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. Henrich Varecha, PhD. člen komisie

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

Ing. Michal Noga

člen komisie

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

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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