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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

1.Obstarávateľ:   Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, 011 

     40  Žilina 

 

2.Názov (predmet) zákazky: Výstavba fotovoltického lokálneho zdroja 

 
3.Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6   

     zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako 

     „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

4.Komunikácia  

podľa § 20 zákona 

o verejnom obstarávaní:  Elektronická platforma - Informačný systém pre  

     elektronické verejné obstarávanie (IS EVO) 

 

5.Lehota na predkladanie ponúk  

určená v dokumentácii  

k verejnému obstarávaniu:  28.11.2022  10:00 hod. 

 

6.Termín otvárania ponúk:  29.11.2022  09:00 hod. 

 

7.Ukončenie vyhodnocovania  

ponúk:    13.01.2023  

 

8.Hodnotiace kritérium:  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je určené v súťažných 

     podkladoch (bod 11.). 

     Predložené ponuky boli vyhodnocované  podľa § 44 ods. 

     3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  

     obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     a to na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

     Za týmto účelom obstarávateľ určil nasledovné  

     hodnotiace kritériá a váhu kritérií vyjadrenú bodovým 

     hodnotením: 

     Hodnotiace kritérium č. 1: Cena spolu v EUR bez DPH 

     za dodanie celého predmetu zákazky (max. 40 bodov); 

     Hodnotiace kritérium č. 2: Lehota dodania (max. 60 

     bodov). Pod lehotou dodania sa rozumie doba (počet 

     kalendárnych dní vyjadrený celým číslom) odo dňa 

     nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo po kompletné 

     odovzdanie diela objednávateľovi (t.j.  rozhodujúci je 

     dátum objednávateľom odsúhlaseného súpisu  

     vykonaných prác a dodávok tovarov zabudovaných do 

     diela). 
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     Pravidlá a spôsob uplatnenia kritérií je uvedený  

     v súťažných podkladoch. 

 

 

9.Počet predložených ponúk:  4 

 

10.Spôsob vyhodnotenia ponúk: Aplikoval sa klasický spôsob vyhodnotenia ponúk, v 

     rámci ktorého sa po otvorení ponúk vyhodnotilo splnenie 

     podmienok účasti u všetkých uchádzačov, následne sa 

     vyhodnotili ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení z 

     hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a na 

     základe hodnotiaceho kritéria sa určilo poradie  

     uchádzačov a následne úspešný uchádzač.  

     Elektronická aukcia sa v predmetnom verejnom  

     obstarávaní neuplatňovala. 

 

 

11.Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

 

Stredoslovenská energetika, a.s., 

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  

Žilina, IČO: 51865467 

ponuka doručená: 25.11.2022, 

17:13:27 

PROMA ENERGY, s.r.o., 

Bytčická 16/3492, 010 01  Žilina, 

IČO: 50326350 

ponuka doručená: 25.11.2022, 

17:32:46  

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 

108, 017 01  Považská Bystrica, 

IČO: 44007841 

ponuka doručená: 28.11.2022, 

07:55:29 

CitySolar SK, s.r.o., 

Hviezdoslavova 1168, 018 63  

Ladce, IČO: 51072467 

ponuka doručená: 28.11.2022, 

09:58:02 

 

 

12.Poradie uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky účasti určené obstarávateľom 

a ktorých ponuky boli následne vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky: 

 

Stredoslovenská energetika, a.s., 

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  

Žilina, IČO: 51865467 

PROMA ENERGY, s.r.o., 

Bytčická 16/3492, 010 01  Žilina, 

IČO: 50326350 

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 

108, 017 01  Považská Bystrica, 
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IČO: 44007841 

 

Identifikácia vylúčených uchádzačov v etape vyhodnocovania splnenia podmienok 

účasti: 

V etape vyhodnocovania splnenia podmienok účasti bol vylúčený nasledovný uchádzač: 

CitySolar SK, s.r.o., Hviezdoslavova 1168, 018 63  Ladce, IČO: 51072467  

Dôvod vylúčenia uchádzača:   

Nesplnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač bol vylúčený z verejného obstarávania v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

13. Zoznam vylúčených uchádzačov v etape vyhodnotenia splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

PROMA ENERGY, s.r.o., 

Bytčická 16/3492, 010 01  Žilina, 

IČO: 50326350 

§ 53 ods. 5 písm. d) zákona o 

verejnom obstarávaní 

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 

108, 017 01  Považská Bystrica, 

IČO: 44007841 

§ 53 ods. 5 písm. b) zákona o 

verejnom obstarávaní 

 

 

14. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov na základe hodnotiaceho kritéria, poradie 

uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:  

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet 

zákazky v predmetnom verejnom obstarávaní jediným uchádzačom, ktorého ponuka mohla 

byť vyhodnocovaná na základe hodnotiaceho kritéria je uchádzač: 

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina, IČO: 51865467 

 

Uchádzač: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina, IČO: 

51865467 ponúkol nasledovné hodnoty kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

Hodnotiace kritérium č. 1: 161 250,00 EUR bez DPH (ako cena spolu v EUR bez DPH za 

dodanie celého predmetu zákazky (cena aktualizovaná v zmysle Vysvetlenia ponuky 

uchádzača z 21.12.2022)  

Hodnotiace kritérium č. 2: 150 kalendárnych dní (ako lehota dodania, pričom pod lehotou 

dodania sa rozumie doba - počet kalendárnych dní vyjadrený celým číslom, odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo po kompletné odovzdanie diela objednávateľovi). 

 

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie prijatia ponuky úspešného 

uchádzača: 

Nakoľko uchádzač Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 

IČO: 51865467, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí, splnil všetky podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky určené obstarávateľom v dokumentácii k predmetnému 

verejnému obstarávaniu a nakoľko neexistujú dôvody na jeho vylúčenie /vrátane dôvodu 
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podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní/, komisia na vyhodnotenie ponúk 

(ďalej aj ako „komisia“) vyhodnotila, že tento uchádzač je zároveň úspešným uchádzačom 

o predmetnú zákazku. 

Ponuka uchádzača je pre obstarávateľa prijateľná aj z dôvodu, že ponuková cena za predmet 

zákazky (ako hodnotiace kritérium č. 1, aktualizovaná v rámci vysvetlenia, doručené 

obstarávateľovi dňa 21.12.2022) vo výške 161 250,00 EUR bez DPH je nižšia ako 

predpokladaná hodnota zákazky (t.j. nižšia ako 178 985,00 EUR bez DPH), pričom uchádzač 

sa nepodieľal svojou ponukovou cenou pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky, čím 

má obstarávateľ za to, že ponuka uchádzača je v zmysle zásad verejného obstarávania 

hospodárna. 

Zároveň ponúknutá lehota na dodanie predmetu zákazky, uvedená v kalendárnych dňoch ako 

hodnota kritéria č. 2 (t.j. 150 kalendárnych dní) je pre obstarávateľa aj z prevádzkového 

hľadiska prijateľná a akceptovateľná. 

Obstarávateľ ponuku úspešného uchádzača prijíma. 

Obstarávateľ zároveň využije ustanovenie bodu 15. Súťažných podkladov a pred písomným 

vyzvaním na uzavretie Zmluvy o dielo vyzve úspešného uchádzača na zníženie zmluvnej 

ceny predmetu zákazky. 

Ak dôjde k zníženiu zmluvnej ceny za predmet zákazky, uvedené bude zdokumentované 

v dodatku k Informácii o vyhodnotení ponúk. 

Táto Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov sa v súlade 

s bodom č. 15 Súťažných podkladov odošle dotknutým uchádzačom. Dotknutý uchádzač je 

ustanovený v § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

 
V Žiline, 13.01.2023 


