Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti

Názov zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
Lehota na predkladanie ponúk:
Otváranie ponúk – časť „Ostatné“:

Trolejbusy s pomocným pohonom
verejná súťaž
nadlimitná
tovar
04.09.2018 (2018/S 169-385704)
05.09.2018 (12319-MST, Vestník č. 176/2018)
do 18.10.2018 11:00 hod. SEČ
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. Začiatok vyhodnocovania splnenia podmienok účasti
-dátum: 19.10.2018
III. Zoznam členov komisie
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
Ing. Peter Ďurkovský
a administrátor VO
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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

IV. Zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov /§ 40 ods. 12 písm. a) /
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 18.10.2018
do 1100 hod. SEČ):
ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579
-ponuka predložená: 18.10.2018, 0900 hod. SEČ; (osobné doručenie ponuky);
V. Zoznam vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní
so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu /§ 40
ods. 12 písm. b) /
-neuplatňuje sa
VI. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 40
ods. 12 písm. c) /
Žiadny uchádzač ani záujemca nebol vylúčený z dôvodu, že nesplnil stanovené podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní.
VII. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo
na dialóg s uvedením dôvodu /§ 40 ods. 12 písm. d) /
-neuplatňuje sa
VIII. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika, IČO: 47718579
-III.4.3.f) Podmienky účasti
-Osobné postavenie § 32 ZVO:
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
v súťažných podkladoch. Dňa 23.10.2018 komisia nahliadla do Zoznamu hospodárskych
subjektov (ZHS), ktorý vedie na svojom webovom sídle Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
pričom bolo zistené, že uchádzač je zapísaný v ZHS pod registračným číslom 2018/1-PO-E7048
(platnosť zápisu od 05.01.2018 do 05.01.2021). Pri kontrole zápisu do ZHS u tohto uchádzača
bolo zistené, že skutočnosti, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti osobného
postavenia sú v ZHS zapísané podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZVO) a to nasledovne:
Zoznam osôb:
Tomáš Fronk, člen dozorného orgánu
Ing. Jaromír Šilhánek, člen štatutárneho orgánu
Dr. Ing. Ladislav Sobotka, člen štatutárneho orgánu
Ing. Karel Majer, člen štatutárneho orgánu
Ing. Radek Svoboda, člen štatutárneho orgánu
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Ing. Jaroslav Zoch, člen dozorného orgánu
Ing. Jan Menclík, člen dozorného orgánu
Ing. Petr Brzezina, člen štatutárneho orgánu
_________________________________________________________________________
Podmienka Druh
Vydal/a
Dátum
Číslo dokladu
účasti
dokladu
vydania
v ZHS
_________________________________________________________________________
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Z náhľadu do ZHS vyplýva, že uchádzač podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO
splnil.
Ďalšie podmienky účasti:
-§ 32 ods. 1 písm. g):
-skutočnosti uvedené v § 32 ods. 1 písm. g) obstarávateľ nepreukázal, nakoľko tieto skutočnosti
nie sú obstarávateľovi známe, ani neboli zistené;
-uchádzač podmienku účasti splnil;
-§ 32 ods. 1 písm. h):
-skutočnosti uvedené v § 32 ods. 1 písm. h) obstarávateľ nepreukázal, nakoľko tieto skutočnosti
nie sú obstarávateľovi známe, ani neboli zistené;
-uchádzač podmienku účasti splnil;
Poznámka:
Uchádzač i napriek platnému zápisu v ZHS predložil v ponuke jednotlivé doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a tiež formulár JED
s vyplneným globálnym údajom alfa pre všetky podmienky účasti.
Z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
uchádzač v ponuke predložil:
-úradne overený doklad Výpis z registra trestov (Jaromír Šilhánek), ktorý vydal v Plzni dňa
03.09.2018 Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
-úradne overený doklad Výpis z registra trestov (Karel Majer), ktorý vydal v Plzni dňa 03.09.2018
Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
-úradne overený doklad Výpis z registra trestov (Ladislav Sobotka), ktorý vydal v Plzni dňa
03.09.2018 Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
-úradne overený doklad Výpis z registra trestov (Petr Brzezina), ktorý vydal v Plzni dňa
04.09.2018 Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
-úradne overený doklad Výpis z registra trestov (Radek Svoboda), ktorý vydal v Plzni dňa
03.09.2018 Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
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-úradne overený doklad Výpis z registra trestov pre právnickú osobu, ktorý vydal v Plzni dňa
03.09.2018 Register trestov Českej republiky (žiadne informácie o odsúdení dotyčnej osoby);
-úradne overený doklad Potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktorý vydala v Plzni dňa 05.09.2018
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město (bez nedoplatkov na poistnom na sociálnom
zabezpečení a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti, penále a prirážke k poistnému);
-úradne overený doklad Potvrdenie zdravotnej poisťovne, ktorý vydala Všeobecná zdravotní
pojišťovna české republiky, Regionální pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj dňa
12.10.2018 (nie je evidovaný splatný nedoplatok poistného a penále na verejnom zdravotnom
poistení);
-úradne overený doklad Potvrdenie daňového úradu, ktorý vydal dňa 03.10.2018 Specializovaný
finanční úřad Praha (neexistujú daňové nedoplatky);
-úradne overený doklad Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia), ktorý vydal
Krajský soud v Plzni dňa 02.10.2018 (z dokladu vyplýva, že neboli realizované a zistené
predmetné skutočnosti);
-úradne overený doklad Výpis z obchodného registra zo dňa 03.09.2018 vyhotovený v Plzni, ktorý
vydal Krajský soud v Plzni + úradne overené kópie Živnostenských listov, ktoré vydal
Živnostenský úřad Magistrát města Plzně (je oprávnený dodávať tovar);
-originál Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO zo dňa 16.10.2018, podpísané
oprávnenou osobou uchádzača;
Uchádzač v ponuke nepredložil nasledovné doklady:
-výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace za členov dozorného orgánu podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZVO a to za osoby: Tomáš Fronk, Jaroslav Zoch, Jan Menclík.
Nakoľko podľa zistenia komisie na vyhodnotenie ponúk je uchádzač platne zapísaný v ZHS
(vrátane zápisu dokladov za členov dozorného orgánu) a podľa ZVO (§ 152 ods. 4) platí, že
zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania
overovať, komisia na vyhodnotenie ponúk tieto skutočnosti vyhodnotila tak, ako je uvedené
v závere nižšie.
Záver:
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) až h) ZVO, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v plnom
znení v súťažných podkladoch.
-Finančné a ekonomické postavenie § 33 ZVO:
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala splnenie podmienok účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Stanovené podmienky účasti podľa:
-§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzačom:
-uchádzač predložil v ponuke vyjadrenia nasledovných bánk:
1.Citibank Europe plc., organizační složka , Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5,
IČ: 28198131 (originál; vystavený v Prahe dňa 19.09.2018; banka potvrdila
požadované skutočnosti, ktoré sú obsahom podmienky účasti);
2.Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901 (originál;
vystavený v Prahe dňa 02.10.2018; banka potvrdila požadované skutočnosti, ktoré sú
obsahom podmienky účasti);
3.Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 (originál;
vystavený v Prahe dňa 26.09.2018; banka potvrdila požadované skutočnosti,
ktoré sú
obsahom podmienky účasti);
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4.Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha, IČ: 45317054 (originál;
vystavený v Prahe dňa 13.09.2018; banka potvrdila požadované skutočnosti, ktoré sú
obsahom podmienky účasti);
5.Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, IČ: 00001350
(originál; vystavený dňa 17.09.2018; banka potvrdila požadované skutočnosti, ktoré sú
obsahom podmienky účasti);
6.Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25083325
(originál; vystavený v Prahe dňa 14.09.2018; banka potvrdila požadované
skutočnosti, ktoré sú obsahom podmienky účasti);
7.Potvrdenie vystavené pre klienta ŠKODA ELECTRIC a.s., organizačná zložka,
Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 48040851 vydané bankou Citibank Europe
plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36861260 (originál; vystavený v Bratislave dňa
13.09.2018; banka potvrdila požadované skutočnosti, ktoré sú obsahom podmienky
účasti);
-uchádzač predložil v ponuke aj Čestné prehlásenie, kde prehlasuje, že má otvorené účty len
v bankách, od ktorých predložil v ponuke doklady (doklad Čestného prehlásenia vyhotovený ako
originál dňa 16.10.2018, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača na základe plnej moci);
Poznámka: plná moc je predložená v ponuke na str. 4 ako originálny doklad.
-Záver: uchádzač podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO splnil.
-§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzačom:
-Uchádzač predložil v ponuke originál dokladu podpísaný oprávnenou osobou uchádzača prehľad o celkovom obrate vo forme tabuľky, v ktorej je uvedený obrat za jednotlivé hospodárske
roky a aj obstarávateľom požadovaný celkový obrat spolu za predchádzajúce 3 hospodárske roky
spolu (2017, 2016, 2015) a vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 10 768 785 tis. CZK, čo
v prepočte na menu EUR (kurz ECB platný k 04.09.2018) činí 418 562 850 EUR. Táto hodnota
celkového obratu je podľa zistení komisie na vyhodnotenie ponúk vyššia, ako bol požadovaný
minimálny celkový obrat v dokumentácii k verejnému obstarávaniu a teda uchádzač danú
podmienku/požiadavku obstarávateľa splnil. K prehľadu o celkovom obrate uchádzač v ponuke
predložil úradne overené doklady:
-Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. (vyhotovil
subjekt: KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika,
zo dňa 04.04.2016) vrátane výkazu ziskov a strát za obdobie 2015 a 2014;
-Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. (vyhotovil
subjekt: KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika,
zo dňa 27.03.2017) vrátane výkazu ziskov a strát za obdobie 2016 a 2015;
-Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. (vyhotovil
subjekt: KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika,
zo dňa 26.04.2018) vrátane výkazu ziskov a strát za obdobie 2017 a 2016;
Z predložených dokladov boli overené hodnoty prislúchajúce celkovému obratu za jednotlivé
hospodárske roky a súhrnne za 3 hospodárske roky spolu a porovnané boli s hodnotou uvedenou
v prehľade o celkovom obrate, pričom komisia nezistila rozdiel v uvádzaných hodnotách.
-Záver: uchádzač podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO splnil.
Záver:
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
podľa § 33 ods. 1 písm. a) a d) ZVO, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v plnom znení v súťažných podkladoch.
-Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť § 34 ZVO:
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
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Stanovené podmienky účasti podľa:
-§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzačom:
-Uchádzač v ponuke predložil zoznam dodávok tovaru (originálny doklad, potvrdený oprávnenou
osobou uchádzača). Obstarávateľ požadoval v dokumentácii k verejnému obstarávaniu objem
dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky súhrnne od vyhlásenia verejného obstarávania v min.
hodnote 1 900 000,00 EUR bez DPH. Uchádzač uviedol v zozname celkovo 6 dodávok tovaru
(resp. dodávky tovaru šiestim subjektom), pričom všetky subjekty majú sídlo podnikania v Českej
republike, t.j. tieto subjekty nie sú klasifikované ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa ZVO (zákona č. 343/2015 Z. z.). Predmetom každej dodávky všetkým subjektom bol
trolejbus s pomocným pohonom (plne nízkopodlažný asynchrónny trolejbus s trakčnými batériami
pre nezávislú jazdu), t.j. v súlade s požiadavkou obstarávateľa. Každá zo šiestich dodávok
trolejbusov výrazne presahovala obstarávateľom požadovanú minimálnu hodnotu dodávky
(súhrnne). Ako príklad komisia na vyhodnotenie ponúk uvádza dodávku 10 ks trolejbusov
s pomocným (batériovým) pohonom Dopravnému podniku Ostrava a.s. v celkovej hodnote
5 150 031 EUR, dodané 12/2017 až 02/2018. Uchádzač pri každej dodávke tovaru uviedol okrem
iných údajov aj obstarávateľom požadované údaje ako: ceny, lehoty dodania a odberateľov. Na
prepočet meny z CZK na EUR uchádzač použil kurz ECB k 04.09.2018, t.j. v súlade
s požiadavkou obstarávateľa.
V súlade s § 40 ods. 15 ZVO komisia nahliadla do verejne prístupného registra Evidencia
referencií na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „UVO“) kde bolo
zistené, že na uchádzača je vyhotovených celkovo 6 referencií od verejných
obstarávateľov/obstarávateľov so sídlom v Slovenskej republike a hodnotiaca známka každej
referencie je 100. Komisia zároveň uvádza, že uchádzač v ponuke neuvádza žiadnu dodávku
tovaru odberateľovi so sídlom v Slovenskej republike.
-Záver: uchádzač podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO splnil.
-§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzačom:
Uchádzač v ponuke predložil originál dokladu potvrdený oprávnenou osobou uchádzača s názvom
Opis technického vybavenia a opatrení použitých na zabezpečenie kvality. Zároveň v ponuke
predložil čestné prehlásenie uchádzača vystavené ako originál potvrdený oprávnenou osobou
uchádzača v ktorom uvádza, že obstarávateľom požadovaný Certifikát ISO 9001 bol uchádzačovi
zaslaný (v súlade so zvyklosťami certifikujúcej organizácie) iba v elektronickej forme a platnosť
tohto certifikátu je možné overiť prostredníctvom QR kódu uvedeného na certifikáte alebo na
webovej stránke certifikujúcej organizácie https://certificatechecker.dnvgl.com/. Ako doklad
uchádzač predložil v ponuke iba neoverenú kópiu tohto certifikátu. Komisia na vyhodnotenie
ponúk preskúmala obsah dokladu s názvom Opis technického vybavenia a opatrení použitých na
zabezpečenie kvality ako aj predmetný doklad Certifikát systému řízení ISO 9001:2015 (č.
certifikátu 268375-2018-AQ-CZS-RvA, platný od 03.08.2018 do 03.08.2021, vydaný DNV GL –
Business Assurance, Thákurova 4, 160 00 Praha, Česká republika), pričom komisia overila tento
doklad aj na vyššie uvedenej webovej stránke certifikačného orgánu a na webovej stránke
uchádzača.
-Záver: uchádzač podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO splnil.
Záver:
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a d) ZVO, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v plnom znení v súťažných podkladoch.
-Kontrola referencií podľa § 40 ods. 15 ZVO:
Komisia na vyhodnotenie ponúk v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 34 ZVO
nahliadla do verejne prístupného registra Evidencia referencií, ktorú vedie na svojom webovom
sídle Úrad pre verejné obstarávanie s cieľom overiť referencie podľa § 40 ods. 15 ZVO. Bližšie
informácie sú uvedené v tejto zápisnici ( v rámci vyhodnotenia podmienky účasti podľa § 34 ods.
1 písm. a) ZVO.
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-Podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO:
Obstarávateľ stanovil túto podmienku v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, uvedená aj
v súťažných podkladoch.
Obstarávateľ nemá k dispozícii dôveryhodné informácie a nemá dôvodné podozrenie, že uchádzač
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž;
Vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) sa nebude aplikovať v tomto verejnom obstarávaní.
-Dôvody na vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7) ZVO:
Komisia na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7) ZVO neboli u uchádzača preukázané a vylúčenie sa neuplatňuje.
-Kontrola splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO a dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7) ZVO u subdodávateľov a „iných“ osôb:
Podľa zistení komisie na vyhodnotenie ponúk uchádzač vo svojej ponuke neuvádza a nemá
v úmysle využiť žiadnych subdodávateľov a splnenie vybraných podmienok účasti podľa § 33
a 34 ZVO preukázal bez využitia „iných“ osôb.

IX. 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 splnil všetky podmienky účasti stanovené obstarávateľom v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v plnom znení v súťažných podkladoch.
X. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
05.11.2018
XI. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
05.11.2018
XII. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský
XIII. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
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

..............................
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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.
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