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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Žiline 
                            /2018/Du       Ing. Peter Ďurkovský / +421415660168     10.10.2018  

 

VEC: 

Verejná súťaž: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

-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“ alebo „ZVO“) obstarávateľská 

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

oznamuje výsledok  vyhodnotenia ponúk, týkajúci sa obstarávania nadlimitnej zákazky postupom 

verejnej súťaže s názvom Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (zákazka 

publikovaná dňa 16.02.2018 v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2018/S 033-072641 

a publikovaná vo vestníku verejného obstarávania dňa 19.02.2018 pod označením 2562-MST, 

Vestník č. 35/2018).  

 

Uchádzači, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk: 

R&G PLUS Sp. z o.o., Ul. Traugutta 7, 39-300  Mielec, Poľsko, IČO: 83136175 

BUSE s.r.o., Masarykova 403/9, 678 01  Blansko, Česká republika, IČO: 46972552 

 

Uchádzač, ktorý bol vylúčený z verejného obstarávania, resp. ktorého ponuka bola vylúčená 

a dôvod vylúčenia:  

BUSE s.r.o., Masarykova 403/9, 678 01  Blansko, Česká republika, IČO: 46972552 

-dôvod vylúčenia:  § 53 ods. 5 písm. c) bod 2. ZVO (uchádzač v stanovenej lehote 

obstarávateľovi nedoručil písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky obstarávateľa); 

-poznámka: vylúčenie v procese vyhodnocovania častí ponúk označených ako „Ostatné“; 

 

Uchádzač, ktorý splnil všetky podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý riadne zložil 

zábezpeku ponuky,  ktorého ponuka obsahovala všetky náležitosti podľa súťažných 

podkladov a ktorého ponuka spĺňa požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných 

podkladoch: 

tel:+421


R&G PLUS Sp. z o.o., Ul. Traugutta 7, 39-300  Mielec, Poľsko, IČO: 83136175 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

 

R&G PLUS Sp. z o.o., Ul. Traugutta 7, 39-300  Mielec, Poľsko, IČO: 83136175 

-umiestnenie uchádzača: 1. miesto; 

-dôvody úspešnosti ponuky: ponuka úspešného uchádzača bola spomedzi doručených ponúk 

jediná, ktorá nebola vylúčená z verejného obstarávania a iba táto ponuka (časť „Kritériá) bola 

vyhodnocovaná na základe hodnotiaceho kritéria stanoveného obstarávateľom v dokumentácii 

z verejného obstarávania. Ponuka úspešného uchádzača spĺňa požiadavky obstarávateľa na 

predmet zákazky a nemá charakter mimoriadne nízkej ponuky. 

-poradie:  

 

Umiestnenie 

v poradí 

Identifikácia 

uchádzača 

Ponúknutá cena za 

celý predmet 

zákazky v EUR bez 

DPH 

Poznámka 

1. 

 

R&G PLUS Sp. 

z o.o., Ul. Traugutta 

7, 39-300  Mielec, 

Poľsko, IČO: 

83136175 

2 732 000,00 - 

- 

BUSE s.r.o., 

Masarykova 403/9, 

678 01  Blansko, 

Česká republika, 

IČO: 46972552 

- 

Ponuka uchádzača nebola zaradená 

do vyhodnotenia na základe 

hodnotiaceho kritéria, t.j. jeho 

ponuka časť „Kritériá“ nebola 

otvorená, nakoľko uchádzač bol 

vylúčený z dôvodu podľa § 53 ods. 5 

písm. c) bod  2.  ZVO v procese 

vyhodnocovania ponúk časť 

„Ostatné“. 

 

 

Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej 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 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 sa v rámci procesu 

vyhodnotenia ponúk umiestnil na 1. mieste, na základe čoho bola jeho ponuka vyhodnotená 

obstarávateľskou organizáciou ako úspešná a bola prijatá. 

 

Informácia o revíznom postupe: 

Proti vyhodnoteniu ponúk /podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní/ môže byť 

podaná námietka a to v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku 



vyhodnotenia ponúk  /podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní/ doručená 

v listinnej forme  úradu a kontrolovanému, t.j. obstarávateľskej organizácii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  S úctou 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Barienčík, PhD. 

                    konateľ a riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


