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

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
(časť „Ostatné“)
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 elektrobusov
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
15.06.2017 (2017/S 113-227250)
16.06.2017 (8396-MST, Vestník č. 119/2017)
§ 53 ods. 9, zákona č. 343/2015 Z. z.
07.08.2017, 11:00 hod.

I. Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
II. Zoznam členov komisie /§ 53 ods. 9 písm a)/
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
III. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky /§ 53 ods. 9 písm. b)/
1.ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
-ponuka predložená: 03.08.2017, 1210 hod. SEČ, osobné doručenie ponuky;
2.SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
-ponuka predložená: 04.08.2017, 0735 hod. SEČ, osobné doručenie ponuky;
IV. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti /§ 53 ods. 9 písm. e)/
Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní:
1.ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
2.SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
Záver: Obidvaja uchádzači, ktorí predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnili
podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne uvedené aj
v súťažných podkladoch.
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Bližšie informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti sú uvedené v Zápisnici
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.
V. Podiel subdodávok, ak je známy /§ 53 ods. 9 písm. e)/
Subdodávky spolu (uvedené v ponukách uchádzačov):
1.ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579) = 0,00
%
2.SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865) = 0,00 %
VI. Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk, ktoré uchádzači predložili v lehote na
predkladanie ponúk
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
-ponuka v spoločnom obale rozdelená na dve samostatné časti („Ostatné“ a „Kritériá“): splnené;
-informácia uvedené na obálkach ponúk v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných
podkladoch: splnené;
-zoznam predloženej dokumentácie v ponuke podpísaný oprávnenou osobou: predložený, splnené;
-identifikačné údaje uchádzača uvedené v ponuke: predložené, splnené;
-plná moc (splnomocnenie) udelené štatutárnym orgánom inej osobe: predložené, vyhotovené ako
originál s úradne overenými podpismi, oprávnená (splnomocnená) osoba: Ing. Petr Kasenčák;
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nie je členom skupiny dodávateľov: predložené, originál,
splnené;
-ponuku predkladá skupina dodávateľov: nie;
-doklad o zložení zábezpeky ponuky: predložený, splnené (bližšie informácie sú uvedené v bode
VII. tejto zápisnice);
-príloha č. 1 súťažných podkladov (vyhlásenie uchádzača): predložené, originál, splnené;
-návrh kúpnej zmluvy s prílohami bez uvedenia cien: predložený, originál (bližšie informácie sú
uvedené v bode VIII. tejto zápisnice);
-zoznam subdodávateľov: predložený v ponuke, originál, nevyužíva subdodávateľov, splnené;
-doklady, ktoré predkladá v ponuke skupina dodávateľov: neuplatňuje sa;
-ponuka v elektronickej forme na nosiči CD/DVD: predložené, splnené;
SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
-ponuka v spoločnom obale rozdelená na dve samostatné časti („Ostatné“ a „Kritériá“): splnené;
-informácia uvedené na obálkach ponúk v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných
podkladoch: splnené;
-zoznam predloženej dokumentácie v ponuke podpísaný oprávnenou osobou: predložený, splnené;
-identifikačné údaje uchádzača uvedené v ponuke: predložené, splnené;
-plná moc (splnomocnenie) udelené štatutárnym orgánom inej osobe: predložená ako úradne
overená kópia originálneho dokladu, splnomocnená osoba: Ing. Filip Murgaš, PhD, splnené;;
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nie je členom skupiny dodávateľov: predložené, originál,
splnené;
-ponuku predkladá skupina dodávateľov: nie;
-doklad o zložení zábezpeky ponuky: predložený, splnené (bližšie informácie sú uvedené v bode
VII. tejto zápisnice);
-príloha č. 1 súťažných podkladov (vyhlásenie uchádzača): predložené, originál, splnené;
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-návrh kúpnej zmluvy s prílohami bez uvedenia cien: predložený, originál (bližšie informácie sú
uvedené v bode VIII. tejto zápisnice);
-zoznam subdodávateľov: predložený v ponuke, originál, nevyužíva subdodávateľov, splnené;
-doklady, ktoré predkladá v ponuke skupina dodávateľov: neuplatňuje sa;
-ponuka v elektronickej forme na nosiči CD/DVD: predložené, splnené;
Záver: Obidvaja uchádzači splnili požiadavky týkajúce sa obsahu/náležitostí ponuky, stanovené
obstarávateľskou organizáciou.
VII. Posúdenie zábezpeky ponuky
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
Uchádzač si vybral spôsob zloženia zábezpeky formou predloženia bankovej záruky. Záručná
listina je vystavená bankou Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 150 57
Praha. Banková záruka má evidenčné číslo PRAGGO0024325. Vystavená 07. júla 2017.
Predložená spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Predložená je v českom jazyku.
Maximálna suma záruky (zaručená suma) je uvedená v zmysle požiadaviek uvedených
v súťažných podkladoch a predstavuje sumu 34 498,00 EUR. Po obsahovej stránke z bankovej
záruky vyplýva, že je vyhotovená v zmysle požiadaviek, ktoré stanovila obstarávateľská
organizácia v súťažných podkladoch.
Záver: Uchádzač zložil zábezpeku ponuky v súlade s podmienkami / požiadavkami
obstarávateľskej organizácie uvedenými v súťažných podkladoch.
SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
Uchádzač si vybral spôsob zloženia zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na
bankový účet obstarávateľskej organizácie. V ponuke bol predložený doklad o vykonaní finančnej
transakcie prevodom (SEPA platby) s uvedením sumy 34 498,00 EUR, s dátumom realizácie
platby 14.07.2017 a dátumom splatnosti dňa 27.07.2017. Na účet obstarávateľskej organizácie
uvedený v súťažných podkladoch bola táto suma pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
Záver: Uchádzač zložil zábezpeku ponuky v súlade s podmienkami / požiadavkami
obstarávateľskej organizácie uvedenými v súťažných podkladoch.
VIII. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na
predmet zákazky
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika (IČO: 47718579)
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala splnenie požiadaviek obstarávateľskej
organizácie na predmet zákazky v ťažiskovom dokumente, ktorým bol návrh kúpnej zmluvy
vrátane príloh č. 1-5 k tejto zmluve. Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúmala tento dokument
vrátane jeho príloh v ponuke uchádzača a zistila, že tieto dokumenty sú vyhotovené v súlade
s podmienkami / požiadavkami obstarávateľskej organizácie, ktoré boli uvedené v súťažných
podkladoch. Uchádzač ponúkol vozidlo zn. ŠKODA 26SH01, ktoré spĺňa všetky požiadavky /
podmienky obstarávateľskej organizácie na predmet zákazky, čo bolo overené v Prílohe č. 1
návrhu kúpnej zmluvy (podrobná technická špecifikácia elektrobusu).
Záver: Uchádzač splnil požiadavky obstarávateľskej organizácie týkajúce sa predmetu zákazky
v stanovenom rozsahu.
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SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, česká republika (IČO:
15030865)
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala splnenie požiadaviek obstarávateľskej
organizácie na predmet zákazky v ťažiskovom dokumente, ktorým bol návrh kúpnej zmluvy
vrátane príloh č. 1-5 k tejto zmluve. Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúmala tento dokument
vrátane jeho príloh v ponuke uchádzača a zistila, že tieto dokumenty sú vyhotovené v súlade
s podmienkami / požiadavkami obstarávateľskej organizácie, ktoré boli uvedené v súťažných
podkladoch. Uchádzač ponúkol vozidlo zn. SOR NS 12 - Electric, ktoré spĺňa všetky požiadavky
/ podmienky obstarávateľskej organizácie na predmet zákazky, čo bolo overené v Prílohe č. 1
návrhu kúpnej zmluvy (podrobná technická špecifikácia elektrobusu).
Záver: Uchádzač splnil požiadavky obstarávateľskej organizácie týkajúce sa predmetu zákazky
v stanovenom rozsahu.
IX. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 53 ods. 9 písm. c)/
Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený.
X. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk /§ 53 ods. 9 písm. d)/
-neuplatňuje sa
XI. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov
s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk /§ 53 ods. 9 písm. e)/
-neuplatňuje sa
XII. Dátum ukončenia vyhodnotenia ponúk (časť „Ostatné“)
05.09.2017
XIII. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“)
05.09.2017
XIV. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
XV. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
XVI. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou /§ 53 ods. 9 písm. f)/
-neuplatňuje sa
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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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