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Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“) 

 

 

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

Lehota na predkladanie ponúk:  do 18.10.2018  11:00 hod. SEČ  

Otváranie ponúk – časť „Ostatné“: 19.10.2018 o 10:00 hod. SEČ 

 

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. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky /§ 53 ods. 9 písm. b)/ 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 18.10.2018 

do 11
00

 hod. SEČ): 

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

-ponuka predložená: 18.10.2018, 09
00

 hod. SEČ; (osobné doručenie ponuky); 

 

IV. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní:  

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

 

Záver: Uchádzač, ktorý predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, splnil podmienky 

účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne uvedené aj 

v súťažných podkladoch. 

Bližšie informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti sú uvedené v Zápisnici 

o vyhodnotení splnenia podmienok účasti. 

 

V. Podiel subdodávok, ak je známy /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

Subdodávky spolu (uvedené v ponukách uchádzačov): 

Uchádzač ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

neuvádza v ponuke žiadnych subdodávateľov. 

 

VI. Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponúk, ktoré uchádzači predložili v lehote na 

predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej 

organizácie na predmet zákazky a posúdenie zábezpeky ponuky 

Uchádzač: 

ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28  Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579 

 

Ponuka uchádzača bola komisiou na vyhodnotenie ponúk kontrolovaná a následne vyhodnotená 

v porovnaní s požiadavkami obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch: 

-Obal: spoločný obal ponuky ako aj obal ponuky „Ostatné“ obsahuje požadované údaje; 

-III.4.3.a) zoznam predloženej dokumentácie: predložený; originál; podpísaný oprávnenou 

osobou uchádzača, vyhotovený 16.10.2018; 

-III.4.3.b) identifikačné údaje uchádzača: predložené; originál; podpísaný oprávnenou osobou 

uchádzača, vyhotovený 16.10.2018;  

-III.4.3.c) plná moc: predložený originál dokladu s úradne overenými podpismi; doklad 

vyhotovený 15.10.2018; členovia štatutárneho orgánu splnomocnili na úkony súvisiace 

s procesom verejného obstarávania osobu: Ing. Petr Kasenčák; 

-III.4.3.d) Čestné prehlásenie predložené; uchádzač nie je členom skupiny dodávateľov; originál 

dokladu; vyhotovený 16.10.2018; podpísaný oprávnenou osobou uchádzača; 
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-III.4.3.e) nie je relevantné; 

-III.4.3.f) Podmienky účasti (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: viď Zápisnica 

o vyhodnotení splnenia podmienok účasti); 

-III.4.3.g) predložené Čestné vyhlásenie obsahovo vypracované ako Príloha č. 1 v súťažných 

podkladoch; originál; podpísané oprávnenou osobou uchádzača, vyhotovené 16.10.2018; 

-III.4.3.h) Návrh Kúpnej zmluvy s prílohami č. 1 až 5  

-uchádzač predložil v ponuke návrh Kúpnej zmluvy s Prílohami č. 1 až 5,  vyhotovený ako 

originál a potvrdený oprávnenou osobou uchádzača na základe plnej moci; 

-návrh Kúpnej zmluvy ako aj Príloha č. 2 neobsahujú informáciu o cene predmetu zákazky; 

-návrh Kúpnej zmluvy s prílohami neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore 

s obchodnými podmienkami a požiadavkami obstarávateľa stanovené v súťažných podkladoch 

alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; 

-Príloha č. 1 obsahuje technickú špecifikáciu a opis ponúknutého trolejbusu s pomocným 

pohonom pod označením ŠKODA 26 Tr, typový výkres s rozmermi ako aj  sortiment servisných 

prípravkov a náradia vrátane diagnostiky podľa požiadaviek v súťažných podkladov ako aj ostatné 

informácie týkajúce sa predmetu zákazky; 

-III.4.3.i) Subdodávatelia: uchádzač predložil v ponuke zoznam subdodávateľov vyhotovený 

podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov; predložený originál dokladu, vyhotovený 16.10.2018 

a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača; v zozname subdodávateľov neuvádza uchádzač 

žiadnych subdodávateľov, pričom vykázal 0,00% podiel zákazky v úmysle zadaný 

subdodávateľovi;  

-III.4.3.j) nie je relevantné;  

-III.4.3.k) nie je relevantné;  

-III.4.3.l) Doklad o zložení zábezpeky: uchádzač predložil v ponuke doklad s názvom Doklad 

o zložení zábezpeky ponuky, vyhotovený ako originál dňa 16.10.2018 a podpísaný oprávnenou 

osobou uchádzača (v tomto doklade uchádzač obstarávateľa informuje, že zábezpeka ponuky je 

poskytnutá formou bankovej garancie, pričom v ponuke uchádzač predkladá originál tohto 

dokladu ako aj jeho kópiu pevne zviazanú s ponukou);  

-banková záruka za ponuku č. 06376-02-0074271 (v ponuke  sa nachádza voľne priložený originál 

dokladu vydaný 02.10.2018  bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

Želetavská 1525/1, 140 92  Praha4 – Michle)  a zároveň je tento doklad vyhotovený ako  kópia 

pevne zviazaná v ponuke s uvedením aj podpisu oprávnenej osoby uchádzača na doklade;   

-suma uvedená v bankovej záruke súhlasí s požadovanou sumou v súťažných podkladoch 

(50 000,00 EUR); 

-z obsahu originálu bankovej záruky vyplýva, že je vyhotovená v súlade s požiadavkami 

obstarávateľa, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch; 

-komisia na vyhodnotenie ponúk porovnala kópiu bankovej záruky predloženú v ponuke  

s originálom bankovej záruky, pričom neboli zistené v dokumentoch rozdiely, avšak kópia 

bankovej záruky predložená v ponuke mala byť podľa súťažných podkladov (Oddiel „A“, bod 

III.2.3.3) vyhotovená ako úradne overená kópia. Predložená kópia bankovej záruky nebola úradne 

overená, preto komisia na vyhodnotenie ponúk rozhodla, že uchádzač bude požiadaný 

o vysvetlenie ponuky k danému zisteniu. Dňa 19.11.2018 obstarávateľ doručil uchádzačovi 

žiadosť o vysvetlenie ponuky – časť „Ostatné“ (list č. 641/2018 z 19.11.2018) prostredníctvom 

nástroja na elektronickú komunikáciu eZakazky. Uchádzač následne dňa 19.11.2018 doručil 

obstarávateľovi odpoveď (vysvetlenie k žiadosti) podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, 

v ktorom objasnil okolnosti, v dôsledku ktorých nebola predmetná kópia bankovej záruky úradne 

overená. Komisia na vyhodnotenie ponúk zobrala vysvetlenie uchádzača na vedomie, akceptovala 

ho so záverom, že sa jedná o nedostatok formálneho charakteru, ktorý nemá vplyv na to, aby si 
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obstarávateľ v prípade potreby (ak nastanú okolnosti) uplatnil voči banke svoje právo, ktoré mu 

vyplýva z tejto bankovej záruky, nakoľko obstarávateľ má k dispozícii originál bankovej záruky.  

-III.4.3.m) kópia ponuky na CD: k dispozícii; bez uvedenia cien; 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok/požiadaviek  na predmet zákazky, ktoré obstarávateľ 

uviedol v súťažných podkladoch:  

Uchádzač v Prílohe č. 1 k návrhu Kúpnej zmluvy uviedol opis a technickú špecifikáciu 

ponúknutého trolejbusu s pomocným pohonom pod typovým označením ŠKODA 26 Tr. 

Informácie o ponúknutom vozidle komisia na vyhodnotenie ponúk porovnala – vyhodnotila vo 

vzťahu k podmienkam/požiadavkám obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré sú uvedené 

v súťažných podkladoch. Vyhodnotenie je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Podmienka/požiadavka obstarávateľa uvedená v súťažných 

podkladoch 
Vyhodnotenie 

1. 

Uchádzač ponúkol úplne nízkopodlažný dvojnápravový sólo 

trolejbus MHD s pomocným pohonom pre prevádzku na 

trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V. 

splnené 

2. 

Ponúknutý trolejbus s pomocným pohonom spĺňa všetky 

legislatívne podmienky/požiadavky pre dráhové vozidlá 

v zmysle platnej legislatívy a noriem, ktoré sú uvedené 

v súťažných podkladoch. 

spĺňa 

3. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky dané parametrami 

trolejbusovej dráhy obstarávateľa (DPMŽ). 
spĺňa 

4. 
Trolejbus spĺňa základné technické parametre podľa bodu I.1 

v súťažných podkladoch. 
spĺňa 

5. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.2 Elektrická časť. 
spĺňa 

6. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.3 Trakčný motor. 
spĺňa 

7. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.. Trakčný menič. 
spĺňa 

8. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.5 Zdroj pomocných 

pohonov. 

spĺňa 

9. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.6 Zariadenie pre nezávislú 

jazdu s pomocným pohonom APU. 

spĺňa 

10. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.7 Akumulátorová batéria. 
spĺňa 



5 

 

11. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.8 Napäťová ochrana. 
spĺňa 

12. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.9 Prepäťová ochrana. 
spĺňa 

13. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.10 Kontrola izolácie. 
spĺňa 

14. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.11 Meranie spotreby 

elektrickej energie. 

spĺňa 

15. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.12 Zberacia sústava. 
spĺňa 

16. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.13 Ovládanie výhybiek. 
spĺňa 

17. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.14 Nástupné dvere, tlačidlá 

a signalizácie pre cestujúcich. 

spĺňa 

18. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.15 Plošina pre nástup 

invalidného vozíka. 

spĺňa 

19. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.16 Pneumatický systém. 
spĺňa 

20. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.17 Brzdový systém. 
spĺňa 

21. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.18 Riadenie. 
spĺňa 

22. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.19 Mazanie. 
spĺňa 

23. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.20 Podvozok. 
spĺňa 

24. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.21 Karoséria. 
spĺňa 

25. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.22 Priestor pre cestujúcich. 
spĺňa 

26. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.23 Pracovisko vodiča. 
spĺňa 

27. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.24 Tachograf. 
spĺňa 



6 

 

28. 

Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.25 Tarifný a informačný 

systém. 

spĺňa 

29. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.26 Lekárnička. 
spĺňa 

30. 
Trolejbus spĺňa podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené 

v súťažných podkladoch v bode I.27 Ďalšia výbava. 
spĺňa 

31. 

Uchádzač splnil požiadavky na servisné prípravky (uvedené 

v súťažných podkladoch v Oddiely „C“ Opis predmetu 

zákazky). 

splnil 

32. 

Uchádzač splnil ďalšie podmienky dodávky (uvedené  

v súťažných podkladoch v Oddiely „C“ Opis predmetu 

zákazky). 

splnil 

33. 

Uchádzač splnil minimálne požiadavky týkajúce sa záručnej 

doby (uvedené v súťažných podkladoch v Oddiely „C“ Opis 

predmetu zákazky). 

splnil 

 

Záver: 

Uchádzač splnil všetky podmienky/požiadavky na predmet zákazky, ktoré obstarávateľ uviedol 

v súťažných podkladoch a ponúknutý trolejbus s pomocným pohonom ŠKODA 26 Tr obstarávateľ 

akceptuje bez výhrad. 

Uchádzač splnil podmienky/požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sa 

týkali vyhotovenia ponuky a predloženia dokladov v časti ponuky označenej ako „Ostatné“. 

 

VII. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 53 ods. 9 písm. c)/ 

-komisia na vyhodnotenie ponúk nezistila dôvody na vylúčenie uchádzača z predmetného 

verejného obstarávania; 

 

VIII. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk /§ 53 ods. 9 písm. d)/ 

-neuplatňuje sa 

 

IX. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov 

s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk /§ 53 ods. 9 písm. e)/ 

-neuplatňuje sa 

 

X. Dátum ukončenia vyhodnotenia ponúk (časť „Ostatné“) 

26.11.2018 

 

XI. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“) 

26.11.2018 
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XII. Zapísal 

Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ) 

 

XIII. Prehlásenie členov komisie 

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice  

súhlasia. 

 

XIV. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou /§ 53 ods. 9 písm. f)/ 

-neuplatňuje sa 

 

 

 

 

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 dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej forme ako 

súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. 

 

  

 

 

 

 


