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Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ 

 

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) 

 

I.  Identifikačné 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 „Kritériá“ 

-miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, II. poschodie, 

              miestnosť č. 202; 

-dátum:  28.09.2017  

-čas:    10
00

 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 „Kritériá“ zriadená dňa 05.05.2017 

komisia v počte 7 členov, z toho 6 členov s právom vyhodnocovať ponuky (vrátane predsedu 

komisie) a 1 člen bez práva vyhodnocovať ponuky. Zoznam členov komisie je uvedený 

v nasledovných tabuľkách: 

 

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 

  

funkcia v komisii meno a priezvisko 

predseda komisie Ing. Henrich Varecha, PhD. 

člen komisie Ing. Pavol Birčák 

člen komisie p. Jaroslav Janus 

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský 

člen komisie RNDr. Vladimír Tóth, PhD. 

člen komisie Ing. Viliam Šestina 
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Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: 

 

funkcia v komisii meno a priezvisko 

člen komisie Ing. Ján Friedman 

 

 

IV. Zoznam všetkých uchádzačov, 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 

 

V. Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky po vyhodnotení častí ponúk označených ako  

„Ostatné“ neboli vylúčené a ktorých ponuky označené ako „Kritériá“ budú otvárané za 

prítomnosti zástupcov uchádzačov:  

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 

 

VI. Priebeh otvárania ponúk 

Obstarávateľská organizácia listom zo dňa 19.09.2017 oznámila všetkým uchádzačom v zákonom 

stanovenej lehote termín a miesto konania otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

Následne informáciu o otváraní tejto časti ponúk zverejnila dňa 20.09.2017 vo svojom profile, 

ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. 

Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk Ing. Henrich Varecha, PhD. dňa 28.09.2017 privítal 

prítomných členov komisie a zúčastnených zástupcov uchádzačov na otváraní častí ponúk 

označených ako „Kritériá“. Následne vyzval prítomných, aby sa prezentovali na prezenčnej 

listine. Prítomní boli členovia komisie okrem RNDr. Vladimíra Tótha, PhD., ktorého neúčasť bola 

ospravedlnená. Otvárania ponúk sa zúčastnili zástupcovia všetkých uchádzačov, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 

Predseda komisie  informoval prítomných o počte doručených ponúk na predmet zákazky 

a prečítal identifikačné údaje uchádzačov tak, ako sú uvedené v bodoch IV. a V. tejto zápisnice. 

Predseda komisie každú časť ponuky označenú ako „Kritériá“ označil rovnakým poradovým 

číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. 

Poradie v akom boli ponuky doručené, je nasledovné: 

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

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

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

Následne predseda komisie za prítomnosti zúčastnených členov komisie a uchádzačov otvoril 

ponuky podľa vyššie uvedeného poradia a prečítal identifikačné údaje uchádzačov a ich návrhy na 

plnenie kritérií vyjadrené číslom. 
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Údaje z predmetných častí ponúk sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Hodnotiace kritérium: Celková cena v EUR 

bez DPH za kompletný predmet zákazky 

PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 

01  Bratislava, IČO: 17314569 
264 800,00 

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 

832 03  Bratislava, IČO: 31322000 
288 000,00 

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 

27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
259 800,00 

 

Predseda komisie následne informoval prítomných, že z otvárania častí ponúk označených ako 

„Kritériá“ bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude v zákonom stanovenej lehote zaslaná všetkým 

uchádzačom, ktorý predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 

vylúčená. 

Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.  

 

VII. Informácia o ďalšom postupe 

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude jednotlivé časti ponúk označené ako Kritériá“ 

vyhodnocovať z hľadiska splnenia požiadaviek na vyhotovenie a náležitosti ponuky a podľa 

kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Ak sa 

ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka, písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce 

sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

Komisia následne vyhotoví zápisnicu o vyhodnotení častí ponúk označenú ako „Kritériá“, ktorú 

odovzdá obstarávateľskej organizácii. 

 

 

V Žiline, dňa: 28.09.2017 

  

Zapísal: Ing. Peter Ďurkovský 
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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. Henrich Varecha, PhD. predseda komisie .............................. 

 

Ing. Pavol Birčák  člen komisie  .............................. 

 

p. Jaroslav Janus  člen komisie  .............................. 

 

Ing. Peter Ďurkovský  člen komisie  .............................. 

 

RNDr. Vladimír Tóth, PhD. člen komisie  .............................. 

 

Ing. Viliam Šestina  člen komisie  .............................. 

 

 

Podpis člena komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: 

 

Ing. Ján Friedman  člen komisie  .............................. 

 

 

 

  

Príloha k zápisnici: 

Prezenčná listina z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


