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Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
(časť „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.  Identifika čné 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 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 

 
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: 
 
funkcia v komisii meno a priezvisko 

člen komisie Ing. Ján Friedman 

  
III.  Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky /§ 53 ods. 9 písm. b)/ 
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 
 
IV.  Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 
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Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní 
v etape verejného obstarávania pred uplatnením postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, t. j. pred otvorením častí ponúk označených ako „Kritériá“:  
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 všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní 
v etape verejného obstarávania v rámci uplatneného postupu podľa § 55 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. po otvorení a vyhodnotení častí ponúk označených ako „Kritériá“:  
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, IČO: 31322000 
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
/poznámka: uchádzač PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 
17314569 bol z verejného obstarávania vylúčený z dôvodu podľa § 40 ods. 6 písm. j) zákona 
o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti/ 
 
V.  Podiel subdodávok, ak je známy /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 
Bližššie informácie o subdodávkach sú uvedené v Zápisnici o vyhodnotení častí ponúk 
označených ako „Ostatné“. 
 
VI.  Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk označených ako „Kritériá“ 
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 
-ponuka označená „Kritériá“ bola predložená v samostatnom uzatvorenom obale, na ktorom sú 
uvedené všetky informácie požadované v súťažných podkladoch: splnené; 
-v obale sa nachádzali náležitosti ponuky požadované v súťažných podkladoch, t.j. návrh na 
plnenie kritérií podpísaný oprávnenou osobou a predložený ako originál a tiež kópia časti ponuky 
označená ako „Kritériá“ v elektronickej forme na dátovom nosiči: splnené; 
Záver: Uchádzač splnil požiadavky týkajúce sa obsahu/náležitostí ponuky, stanovené 
obstarávateľskou organizáciou. 
 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava, IČO: 31322000 
-ponuka označená „Kritériá“ bola predložená v samostatnom uzatvorenom obale, na ktorom sú 
uvedené všetky informácie požadované v súťažných podkladoch: splnené; 
-v obale sa nachádzali náležitosti ponuky požadované v súťažných podkladoch, t.j. návrh na 
plnenie kritérií podpísaný oprávnenou osobou a predložený ako originál a tiež kópia časti ponuky 
označená ako „Kritériá“ v elektronickej forme na dátovom nosiči: splnené; 
Záver: Uchádzač splnil požiadavky týkajúce sa obsahu/náležitostí ponuky, stanovené 
obstarávateľskou organizáciou. 
 
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04  Bratislava, IČO: 35729023 
-ponuka označená „Kritériá“ bola predložená v samostatnom uzatvorenom obale, na ktorom sú 
uvedené všetky informácie požadované v súťažných podkladoch: splnené; 
-v obale sa nachádzali náležitosti ponuky požadované v súťažných podkladoch, t.j. návrh na 
plnenie kritérií podpísaný oprávnenou osobou a predložený ako originál a tiež kópia časti ponuky 
označená ako „Kritériá“ v elektronickej forme na dátovom nosiči: splnené; 
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Záver: Uchádzač splnil požiadavky týkajúce sa obsahu/náležitostí ponuky, stanovené 
obstarávateľskou organizáciou. 
 
VII.  Posúdenie zábezpeky ponuky 
Všetci traja uchádzači zložili zábezpeku ponuky v súlade s podmienkami / požiadavkami 
obstarávateľskej organizácie uvedenými v súťažných podkladoch. Bližšie informácie sú uvedené 
v Zápisnici o vyhodnotení častí ponúk označených ako „Ostatné“. 
 
VIII. Vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, určenie poradia 
uchádzačov  
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a v súťažných podkladoch. Jeho definícia, pravidlá uplatnenia sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 
Ponuky boli vyhodnocované na základe najnižšej ceny. 
 
1)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. V nadväznosti na obstarávaný predmet zákazky všetci traja uchádzači vyplnili 
formulár Návrh na plnenie kritérií, v ktorom uviedli všetky požadované údaje. Neboli zistené 
nedostatky. 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 

 
Informácia o ďalšom postupe vyhodnocovania ponúk: 
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila na základe hodnotiaceho kritéria ponuky všetkých 
troch uchádzačov a zostavila poradie umiestnenia uchádzačov. Vyhodnotenie ponúk pred 
aplikovaním postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bolo ukončené dňa 
30.10.2017. Následne bude aplikovaný postup podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. 
j. vyhodnotí sa splnenie podmienok účasti uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí. Tento proces vyhodnotenia bude realizovaný aj z dôvodu predloženia formulára 
Jednotný európsky dokument niektorými z uchádzačov. Proces vyhodnotenia bude 
zdokumentovaný v Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti. 
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2)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. Proces 
vyhodnotenia je zdokumentovaný v Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok 
účasti. Na základe výsledku tohto vyhodnotenia komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila 
obstarávateľskej organizácii vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača PRODEX spol. s r.o., 
Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 podľa § 40 ods. 6 písm. j). Z uvedeného 
dôvodu komisia na vyhodnotenie ponúk prehodnotila výsledné poradie uchádzačov zo dňa 
30.10.2017 a z dôvodu vylúčenia uchádzača PRODEX spol. s r.o., Bratislava zostavila nové 
poradie uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorí zároveň splnili všetky podmienky účasti. 
Konečné poradie 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 

 
Informácia o ďalšom postupe: 
Po odoslaní oznámenia o vylúčení uchádzača PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  
Bratislava, IČO: 17314569, po ukončení vyhodnotenia ponúk – t. j. v tomto prípade po ukončení 
postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľská organizácia 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Postupovať bude v zmysle ustanovení § 55 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia si splní informačnú povinnosť 
v zmysle § 166 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
IX.  Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 53 ods. 9 písm. 
c)/ 
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01  Bratislava, IČO: 17314569 
-dôvod vylúčenia: podľa § 40 ods. 6 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní; 
-bližšie informácie sú uvedené v Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok 
účasti; 
 
X.  Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk /§ 53 ods. 9 písm. d)/ 
Žiadna z predložených ponúk nemá charakter mimoriadne nízkej ponuky. Vylúčenie z tohto 
dôvodu nebolo realizované. 
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XI.  Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných 
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 
Umiestnenie na 1. mieste v poradí uchádzačov: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 
831 04  Bratislava, IČO: 35729023; 
Umiestnenie na 2. mieste v poradí uchádzačov: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 
03  Bratislava, IČO: 31322000; 
 
Identifikácia úspešného uchádzača: 
REMING CONSULT a.s. 
Trnavská cesta č. 27 
831 04  Bratislava 
IČO: 35729023 
 
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky /dôvody úspešnosti ponuky/: 
Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Zároveň splnil 
všetky podmienky a požiadavky obstarávateľskej organizácie, týkajúce sa predloženej ponuky na 
predmet zákazky. Uchádzač predložil ponuku, ktorá je výhodná pre obstarávateľskú organizáciu, 
spĺňa technické riešenia a iné požiadavky stanovené obstarávateľskou organizáciou na predmet 
zákazky. Cena za predmet zákazky je pre obstarávateľskú organizáciu prijateľná, je primeraná 
k povahe a rozsahu zákazky a nemá znaky mimoriadne nízkej ponuky. Uchádzač ponúkol za 
predmet zákazky spomedzi uchádzačov najnižšiu cenu, umiestnil sa ako prvý v poradí 
uchádzačov, na základe čoho bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a bola obstarávateľskou 
organizáciou prijatá. 
 
XII. Informácia o konflikte záujmov /§ 23/ 
V procese predmetného verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov, situácie 
ani také konanie zainteresovaných osôb, ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
verejného obstarávania. 
 
XIII. Dátum ukon čenia vyhodnotenia ponúk  
10.11.2017 
 
XIV. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) 
10.11.2017 
 
XV.  Zapísal 
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ) 
 
XVI. Prehlásenie členov komisie 
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice 
v plnej miere súhlasia. 
 
XVII.  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. 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  .............................. 
 
 
Poznámka: Všetky doklady a listinné dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej 
forme ako súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


