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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 

Obstarávateľská organizácia:  Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 
011 40  Žilina, IČO: 36007099 

Názov zákazky:    Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia  
      údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry  
      trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 
Postup verejného obstarávania:  verejná súťaž 
Zákazka z hľadiska limitu:    nadlimitná 
Druh predmetu obstarávania:  služba 
Zverejnenie zákazky v úradnom  
vestníku EÚ:     10.03.2017 (2017/S 049-089994) 
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO: 13.03.2017 (3139-MSS, Vestník č. 51/2017) 
Vyhodnotenie ponúk:   ponuky boli vyhodnotené na základe najnižšej ceny 

 
 
Uchádzači, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk: 
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, IČO: 31322000 
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
 
Uchádzači, ktorí splnili podmienky ú časti a ktorých ponuky boli vyhodnocované na základe 
hodnotiaceho kritéria v etape verejného obstarávania pred aplikovaním postupu podľa § 55 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, IČO: 31322000 
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
 
Vyhodnotenie ponúk v etape verejného obstarávania po otvorení častí ponúk označených 
ako „Kritériá“ - pred uplatnením postupu pod ľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 
Na základe hodnotiaceho kritéria boli v tejto etape vyhodnocované ponuky všetkých troch 
uchádzačov. Ponúknuté ceny za predmet zákazky a určenie poradia uchádzačov je uvedené 
v nasledovnej tabuľke: 
 
 
 
 
 



Umiestnenie uchádzača Identifika čné údaje uchádzača 

Hodnotiace kritérium: 
Celková cena v EUR bez 

DPH za kompletný predmet 
zákazky 

1. miesto 
REMING CONSULT a.s., 
Trnavská cesta č. 27, 831 04  
Bratislava, IČO: 35729023 

259 800,00 

2. miesto 
PRODEX spol. s r.o., Rusovská 
cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 
17314569 

264 800,00 

3. miesto 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., 
Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, 
IČO: 31322000 

288 000,00 

 
 
Vyhodnotenie ponúk v etape verejného obstarávania v rámci aplikovania postupu podľa  § 
55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 
V rámci postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bolo vyhodnotené splnenie 
podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Niektorí 
z uchádzačov predbežne nahradili doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným 
európskym dokumentom.  Na základe výsledku tohto vyhodnotenia bol z verejného obstarávania 
vylúčený uchádzač PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 
a to podľa § 40 ods. 6 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu bolo 
prehodnotené poradie uchádzačov zostavené  z vyhodnotenia pred aplikovaním postupu podľa § 
55 ods. 1 a zostavené bolo nové, konečné poradie uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorí 
splnili všetky podmienky účasti. Toto poradie uchádzačov  je uvedené v nasledovnej tabuľke:  
 

Umiestnenie uchádzača Identifika čné údaje uchádzača 

Hodnotiace kritérium: 
Celková cena v EUR bez 

DPH za kompletný predmet 
zákazky 

1. miesto 
REMING CONSULT a.s., 
Trnavská cesta č. 27, 831 04  
Bratislava, IČO: 35729023 

259 800,00 

2. miesto 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., 
Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, 
IČO: 31322000 

288 000,00 

 
Identifikácia úspešného uchádzača: 
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
 
 
 
 
Zverejnené v profile obstarávateľskej organizácie: 13.11.2017 


