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Slovensko-Žilina: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2022/S 061-161798

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36007099
Poštová adresa: Kvačalova 2
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01140
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
E-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk 
Telefón:  +421 415660168
Fax:  +421 415643743
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.dpmz.sk

I.6) Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Informatizácia MHD v Žiline
Referenčné číslo: 1/2020

II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

II.1.3) Druh zákazky
Tovary

II.1.4) Stručný opis:
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Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej 
dopravy) v
Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za 
stanovených
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky 
bude
realizovaná modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, 
elektronických zastávkových informačných panelov a kamerového systému. Podrobné vymedzenie predmetu 
zákazky (opis a technická špecifikácia) sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej 
dopravy) v
Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za 
stanovených
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky 
bude
realizovaná modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, 
elektronických zastávkových informačných panelov a kamerového systému. Podrobné vymedzenie predmetu 
zákazky (opis a technická špecifikácia) sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Kód projektu (ITMS2014+): 302011L880

II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt: Informatizácia MHD Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (2014-2020)
Identifikátor VO (ITMS2014+): VO29945349

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 184-445117

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky
Názov:
Informatizácia MHD v Žiline

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1) Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:

V záujme dodržania základných princípov verejného obstarávania uvedených v ustanovení § 10 ods. 2 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o verejnom obstarávaní) obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie zákazky a to podľa § 57 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné 
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval a 
to najmä pre zistené skutočnosti, ktoré mali alebo ktoré by mohli mať vplyv výsledok verejného obstarávania.
Určením predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá podľa zistenia kontrolného orgánu neodzrkadľuje reálnu 
hodnotu predmetu zákazky, nebola presne stanovená resp. stanovená tak, aby objektívne odzrkadľovala trhové 
ceny obstarávaného predmetu zákazky a jej následným použitím pri určení súťažných podmienok (podmienka 
účasti finančného a ekonomického postavenia konkrétne vyčíslenie celkového obratu a tiež výška zábezpeky 
ponuky), boli resp. mohli byť podľa komisie obstarávateľa vytvorené také neprimerané súťažné podmienky, 
ktoré sú porušením princípov verejného obstarávania.
Obstarávateľ uvádza, že pokračovanie vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie predmetu zákazky za 
uvedených okolností nie je pre obstarávateľa žiaduce a v záujme zachovania princípov zákona o verejnom 
obstarávaní, najmä princípu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi a tiež princípu 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, využíva obstarávateľ svoje zákonné možnosti na zrušenie tohto 
verejného obstarávania.
Obstarávateľ následne prehodnotí potrebu obstarania predmetu zákazky, štruktúru obstarávaných tovarov a v 
prípade ďalšieho obstarávania predmetu zákazky obstarávateľ uplatní príslušný postup verejného obstarávania 
v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/03/2022
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