Výsledná zápisnica z vyhodnotenia ponúk v zákazke na
predmet „Nákup motorových vozidiel“
1.

V zákazke na predmet „Nákup motorových vozidiel“ vyhlásenej Hlavným mestom SR Bratislavou
vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2021 zo dňa 08.09.2021 pod značkou 42697 - MST bola
vymenovaná komisia na hodnotenie ponúk v nasledovnom zložení:
Radovan Konečný, Martin Kotrus, Miroslav Vičan, Ivan Pudiš

2.

V lehote na predkladanie ponúk boli doručené ponuky nasledovných uchádzačov:
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Uchádzač
Todos Bratislava s.ro.

3.

Doručené
11.10.2021

Časti zákazky, v ktorých uchádzač predložil ponuku
Pre všetky časti 1 až 5

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uviedol, že predmetné verejné obstarávanie je verejná
súťaž podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Z uvedeného
dôvodu verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Časť č. 1 - 7 kusov osobných automobil nižšej triedy s hybridným pohonom
4.

Poradie uchádzačov:
Poradie ponúk uchádzačov v časti č. 1 zákazky
Poradie
Uchádzač
cena za 1 ks vozidla v eur s DPH

5.

1
Todos Bratislava s.r.o.
16 086,26

Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k hodnoteniu uchádzača Todos Bratislava s.r.o., keďže
sa umiestnil na prvom mieste.
Podmienky účasti

6.

Čo sa splnenia podmienok účasti týka, uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“), pod
registračným číslom 2020/2-PO-F2244.

7.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia – komisia zistila, že uchádzač je zapísaný do
zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“)
pod číslom 2020/2-PO-F2244 s platnosťou zápisu do 12.02.2023. Splnenie podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO skúmala komisia prostredníctvom portálu https://oversi.gov.sk/ (dátum,
ku ktorému bol zistený stav nedoplatkov 26.10.2021) a zistila, že uchádzač spĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO.

8.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia – uchádzač vo svojej ponuke
uviedol webový odkaz na Register účtovných závierok, kde sú zverejnené jeho účtovné závierky,
z ktorých vyplýva splnenie podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Komisia preskúmala zverejnené účtovné závierky a konštatuje, že uchádzač spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

9.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti – uchádzač vo svojom vysvetlení,
predložil doklady, z ktorých vyplýva, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej
spôsobilosti. Okrem predložených dokladov (potvrdení o dodaní tovarov) vyplýva splnenie
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podmienky účasti stanovenej podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO aj z evidencie referencií, ktorú na svojej
web stránke vedie UVO.
Požiadavky na predmet zákazky
10. Čo sa požiadaviek na predmet zákazky v tejto časti zákazky týka, komisia na základe predložených
dokladov konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
11. Na základe uvedených informácií komisia vyhodnotila, že uchádzač spĺňa podmienky účasti ako aj
požiadavky na predmet zákazky, a preto odporučila verejnému obstarávateľovi vyzvať uchádzača
Todos Bratislava s.r.o. na podpis rámcovej dohody pre časť zákazky č. 1.

Časť č. 2 - 2 kusy osobných automobilov vyššej triedy s hybridným pohonom
12. Poradie uchádzačov:
Poradie ponúk uchádzačov v časti č. 2 zákazky
Poradie
Uchádzač
cena za 1 ks vozidla v eur s DPH

1
Todos Bratislava s.r.o.
35 815,24

13. Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k hodnoteniu uchádzača Todos Bratislava s.r.o., keďže
sa umiestnil na prvom mieste.
Podmienky účasti
14. Pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača Todos Bratislava s.r.o. platia pre časť č. 2
rovnako body 6 až 9 tejto zápisnice.
Požiadavky na predmet zákazky
15. Čo sa požiadaviek na predmet zákazky v tejto časti zákazky týka, komisia na základe predložených
dokladov konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
16. Na základe uvedených informácií komisia vyhodnotila, že uchádzač spĺňa podmienky účasti ako aj
požiadavky na predmet zákazky, a preto odporučila verejnému obstarávateľovi vyzvať uchádzača
Todos Bratislava s.r.o. na podpis rámcovej dohody pre časť zákazky č. 2.

Časť č. 3 - 2 kusy úžitkových motorových vozidiel PICK-UP
17. Poradie uchádzačov:
Poradie ponúk uchádzačov v časti č. 3 zákazky
Poradie
Uchádzač
cena za 1 ks vozidla v eur s DPH

1
Todos Bratislava s.r.o.
25 185,34

18. Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k hodnoteniu uchádzača Todos Bratislava s.r.o., keďže
sa umiestnil na prvom mieste.
Podmienky účasti
19. Pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača Todos Bratislava s.r.o. platia pre časť č. 3
rovnako body 6 až 9 tejto zápisnice.
Požiadavky na predmet zákazky
20. Čo sa požiadaviek na predmet zákazky v tejto časti týka, komisia identifikovala nasledovné
nedostatky:
2

a)

verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky pre časť č. 3 okrem iného požadoval, aby vozidlo
malo predné a zadné parkovacie senzory. Z Vašej ponuky splnenie tejto požiadavky nevyplýva.

21. Komisia dospela k záveru, že identifikovala nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, a preto písomne požiadala o vysvetlenie ponuky a o predloženie
dôkazov. Uchádzača upozornila, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
22. Uchádzač vo svojom vysvetlení uviedol: „Týmto deklarujeme, že vozidlá v našej ponuke obsahujú
predné aj zadné parkovacie senzory a takto aj budú vozidlá dodané VO“.
23. Komisia akceptovala vyjadrenie uchádzača, vyhodnotila, že spĺňa podmienky účasti ako aj
požiadavky na predmet zákazky a preto odporučila verejnému obstarávateľovi vyzvať uchádzača
Todos Bratislava s.r.o. na podpis rámcovej dohody pre časť zákazky č. 3.

Časť č. 4 - 5 kusov osobných automobilov (5-miestnych malých dodávok)
24. Poradie uchádzačov:
Poradie ponúk uchádzačov v časti č. 4 zákazky
Poradie
Uchádzač
cena za 1 ks vozidla v eur s DPH

1
Todos Bratislava s.r.o.
14 505,35

25. Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k hodnoteniu uchádzača Todos Bratislava s.r.o., keďže
sa umiestnil na prvom mieste.
Podmienky účasti
26. Pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača Todos Bratislava s.r.o. platia pre časť č. 4
rovnako body 6 až 9 tejto zápisnice.
Požiadavky na predmet zákazky
27. Čo sa požiadaviek na predmet zákazky v tejto časti týka, komisia identifikovala nasledovné
nedostatky:
a)

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky pre časť č. 4 okrem iného požadoval, aby vozidlo
malo posuvné dvere na oboch stranách. Z Vašej ponuky splnenie tejto požiadavky nevyplýva.

28. Komisia dospela k záveru, že identifikovala nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, a preto písomne požiadala o vysvetlenie ponuky a o predloženie
dôkazov. Uchádzača upozornila, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
29. Uchádzač vo svojom vysvetlení uviedol:
a)

„Týmto deklarujeme, že vozidlá v našej ponuke obsahujú predné aj zadné parkovacie senzory
a takto aj budú vozidlá dodané VO“.

30. Komisia akceptovala vyjadrenie uchádzača, vyhodnotila, že spĺňa podmienky účasti ako aj
požiadavky na predmet zákazky a preto odporučila verejnému obstarávateľovi vyzvať uchádzača
Todos Bratislava s.r.o. na podpis rámcovej dohody pre časť zákazky č. 4.

Časť č. 5 - 6 kusov osobných automobilov strednej triedy s Plug-in
hybridným pohonom
31. Poradie uchádzačov:
Poradie ponúk uchádzačov v časti č. 5 zákazky
Poradie

1
3

Uchádzač
cena za 1 ks vozidla v eur s DPH

Todos Bratislava s.r.o.
32 438,75

32. Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k hodnoteniu uchádzača Todos Bratislava s.r.o., keďže
sa umiestnil na prvom mieste.
Podmienky účasti
33. Pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača Todos Bratislava s.r.o. platia pre časť č. 5
rovnako body 6 až 9 tejto zápisnice.
Požiadavky na predmet zákazky
34. Čo sa požiadaviek na predmet zákazky v tejto časti zákazky týka, komisia na základe predložených
dokladov konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
35. Na základe uvedených informácií komisia vyhodnotila, že uchádzač spĺňa podmienky účasti ako aj
požiadavky na predmet zákazky, a preto odporučila verejnému obstarávateľovi vyzvať uchádzača
Todos Bratislava s.r.o. na podpis rámcovej dohody pre časť zákazky č. 5.

Zoznam vylúčených uchádzačov
36. Nepoužilo sa.

Skúmanie konfliktu záujmov u zainteresovaných osôb
37. Verejný obstarávateľ skúmal či u zainteresovaných osôb (v zmysle § 23 ZVO) existuje/neexistuje
konflikt záujmov, a zistil, že u zainteresovaných osôb neexistuje konflikt záujmov. Navyše, žiadna
zainteresovaná osoba neoznámila verejnému obstarávateľovi, žeby bola v konflikte záujmov vo
vzťahu k niektorému uchádzačovi.

Zápis v Registri partnerov verejného sektora
38. Úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ chce uzavrieť rámcové dohody pre jednotlivé časti
zákazky je v čase uzatvorenia rámcovej dohody zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
Rovnako aj subdodávateľ (Todos s.r.o.), ktorého úspešný uchádzač uviedol ako subdodávateľa.

V Bratislave dňa 26.10.2021

___________________________

___________________________

Radoslav Konečný

Martin Kotrus

___________________________

___________________________

Miroslav Vičan

Ivan Pudiš
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