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Dodatok č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

 

 

 

Názov zákazky:    Trolejbusy s pomocným pohonom 

Postup verejného obstarávania:  verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu:   nadlimitná 

Druh predmetu obstarávania:  tovar 

Zverejnenie zákazky v Úradnom  

vestníku EÚ:     04.09.2018 (2018/S 169-385704) 

Zverejnenie zákazky vo vestníku  

Verejného obstarávania:   05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018) 

 

 

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 otvárať a vyhodnocovať ponuky: 

  

funkcia v komisii meno a priezvisko 

predseda komisie Ing. Ján Šimko 

člen komisie Ing. Henrich Varecha, PhD. 

člen komisie Ing. Pavol Birčák 

člen komisie Ing. Mário Kováč 

člen komisie – 

zapisovateľ 

a administrátor VO 

Ing. Peter Ďurkovský 
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Členovia komisie bez práva otvárať a vyhodnocovať ponuky: 

 

funkcia v komisii meno a priezvisko 

člen komisie Mgr. Sandra Olanová 

člen komisie JUDr. Peter Berek 

 

III. Predmet a obsah Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

 

Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vyhotovená dňa 05.11.2018 sa týmto 

Dodatkom č. 1 dopĺňa o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti postupom podľa § 55 ods. 1 

ZVO (Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) v súlade s bodom VI.1.1 súťažných podkladov. 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ponuku uchádzača, identifikovala úspešného 

uchádzača a z predmetného vyhodnotenia bola vyhotovená Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť 

„Kritériá“) – po realizovaní elektronickej aukcie  (vyhotovená dňa 12.12.2018). 

Nakoľko v súťažných podkladoch bod VI.1.1 (Oddiel „A“) je uvedené, že ak nedošlo 

k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, splnenie podmienok 

účasti podľa § 55 ods. 1 ZVO komisia vyhodnotí za použitia alternatívy vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti iba u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 

Na prvom mieste (ako úspešný uchádzač) bol vyhodnotený subjekt: ŠKODA ELECTRIC a.s., 

Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579. 

Komisia na vyhodnotenie ponúk spätnou kontrolou skutočností týkajúcich sa preukázania splnenia 

podmienok účasti (zápis v Zozname hospodárskych subjektov + predložené doklady) overila, že 

tak, ako je uvedené v Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, úspešný uchádzač splnil 

všetky podmienky účasti stanovené obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v plnom znení súťažných podkladov. Uchádzač preto už nebude požiadaný 

o predloženie žiadnych dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok účasti. 

 

Záver: Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti stanovené obstarávateľom 

v dokumentácii k verejnému obstarávaniu. 

 

 

IV. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 ZVO 

12.12.2018 

 

 

V. Dátum vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

12.12.2018 

 

 

VI. Zapísal 

Ing. Peter Ďurkovský  
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VII. Prehlásenie členov komisie 

Členovia komisie prehlasujú, že Dodatok č. 1 k Zápisnici o vyhodnotení splnenia podmienok 

účasti v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom tohto dodatku súhlasia. 

 

Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 

 

 

Ing. Ján Šimko  predseda komisie  .............................. 

 

Ing. Henrich Varecha, PhD. člen komisie   .............................. 

 

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

 

Ing. Mário Kováč  člen komisie   .............................. 

 

Ing. Peter Ďurkovský  člen komisie - zapisovateľ .............................. 

 

 

 

 

Podpisy členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: 

 

 

Mgr. Sandra Olanová  člen komisie   .............................. 

 

JUDr. Peter Berek  člen komisie   .............................. 

 

 

Poznámka: Všetky doklady a listinné dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej 

forme ako súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


