ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Z HĽADISKA SPLNENIA POŽIADAVIEK
NA PREDMET ZÁKAZKY II
v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Verejný obstarávateľ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Námestie SNP 8 , 975 66 Banská Bystrica

Typ predmetu zákazky:

Dodanie tovarov

Limit zákazky:

Nadlimitná zákazka

Názov predmetu zákazky:

" Úžitkové automobily "

Označenie v Úradnom
vestníku EÚ:

2020/S 059-140901 zo dňa 24.03.2020

Označenie vo Vestníku
VO vedeného ÚVO:

12009-MST, Vestník č. 67/2020 zo dňa 25.03.2020

a) Zoznam členov komisie:
Ing. Miroslav Skladaný

Predseda komisie

Ing. Dana Kráľová, MBA

Člen komisie

Ing. František Fodor

Člen komisie

Ing. Marián Donoval

Člen komisie

Ing. Jaroslav Uchal

Člen komisie

b) Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky:
Termín predkladania ponúk (do):
26.05.2020 do 9:00 hod.
Termín otvárania ponúk:
26.05.2020 o 10:00 hod.
Do stanoveného termínu predložili na jednotlivé časti zákazky ponuku nasledujúci uchádzači:
1) Úžitkové automobily - malé
Por. č.

Uchádzač

Adresa

IČO

1.

HYCA s.r.o.

Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok

35900008

2.

AUTONOVA, s.r.o.

Priemyselný areál Východ 3406,
058 01 Poprad

31649513
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2) Úžitkový automobil – stredný
Por. č.

Uchádzač

Adresa

IČO

1.

HYCA s.r.o.

Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok

35900008

2.

AUTONOVA, s.r.o.

Priemyselný areál Východ 3406,
058 01 Poprad

31649513

3.

FINAL - CD Bratislava, spol.
s r.o.

Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

45960470

4.

Todos Bratislava s.r.o.

M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

31319823

3) Úžitkové automobily – veľké
Por. č.

Uchádzač

Adresa

IČO

1.

HYCA s.r.o.

Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok

35900008

2.

AUTONOVA, s.r.o.

Priemyselný areál Východ 3406,
058 01 Poprad

31649513

3.

FINAL - CD Bratislava, spol.
s r.o.

Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

45960470

4.

Todos Bratislava s.r.o.

M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

31319823

4) Mikrobus
Por. č.

Uchádzač

Adresa

IČO

1.

HYCA s.r.o.

Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok

35900008

2.

AUTONOVA, s.r.o.

Priemyselný areál Východ 3406,
058 01 Poprad

31649513

3.

FINAL - CD Bratislava, spol.
s r.o.

Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

45960470

c) Vyhodnotenie ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky:
Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po predložení vysvetlenia a doplnenia dokladov zo strany
jednotlivých uchádzačov pristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek na
predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. „reverzný postup vyhodnocovania ponúk“).
Uchádzač č. 1 HYCA s.r.o.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača:
 o predloženie dokumentov, z ktorých bude možné overiť deklarovanú Kombinovanú spotrebu PHM a Emisie
CO2 v časti zákazky 3).
Uchádzač v stanovenom termíne (do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti) doplnil vysvetlenie a
nasledovné doklady:
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prehlásenie spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. ako výhradného zástupcu výrobcu vozidiel značky
MAN pre Slovenskú republiku, ktorým potvrdzuje spotrebu PHM a emisie CO2 vozidiel MAN TGE 3.180 4x4x
SB pre celú časť 3) predmetu zákazky,
COC dokument (vzorový) s vyznačenými hodnotami kombinovaná spotreba PHM a emisie CO2,
Popis vozidla MAN TGE 3.180 4x4x SB od zástupcu výrobcu vozidiel MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
s uvedenými ponúkanými hodnotami spotreby PHM a emisií CO2.

Predložené kritériá hodnotenia (Kombinovaná spotreba PHM a Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe) boli
komisiou overené s poskytnutými dokladmi a sú zhodné.
Uchádzač č. 2 AUTONOVA, s.r.o.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača:
 o predloženie prílohy č. 2 k súťažným podkladom (ďalej len „SP“) k časti zákazky 1) s vyplneným užitočným
zaťažením, ktoré nebolo v ponuke uvedené,
 o vysvetlenie, aký motor uchádzač ponúka pri automobile v časti zákazky 2). V prílohe č. 2 k SP je uvedený
výkon motora 110 kW a v prospektovom materiály sa motor s takým výkonom nenachádza,
 o údaj o kombinovanej spotrebe PHM zaokrúhlený na jedno desatinné miesto v zmysle Oznámenia o
výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020 pre časť zákazky 2) a 4).
Uchádzač v stanovenom termíne (do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti) doplnil vysvetlenie a
nasledovné doklady:
 prílohu č. 2 k SP k časti zákazky 1) s vyplneným užitočným zaťažením, ktoré nebolo v ponuke uvedené,
 vysvetlenie, že ponúkaný automobil v časti zákazky 2) je s motorom o výkone 125 kW a prílohu č. 2 k SP
k časti zákazky 2) s vyplneným výkonom motora 125 kW,
 vyplnenú prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 2) a 4) s údajmi o
kombinovanej spotrebe PHM zaokrúhlené v zmysle Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II
č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020, t.j. na jedno desatinné miesto.
Z predložených prospektových materiálov a prílohy č. 2 k súťažným podkladom (ďalej len „príloha č. 2 k SP“) je
zrejmé, že ponúknuté automobily v časti zákazky 1) a 2) spĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Predložené
kritériá hodnotenia (Kombinovaná spotreba PHM a Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe) v časti zákazky 2)
a 4) boli komisiou overené s poskytnutými dokladmi a sú zhodné.

Uchádzač č. 3 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača:
 o vysvetlenie, akú veľkosť modelu v časti zákazky 3) v automobile, typ C Opel Movano uchádzač ponúka,
keďže model uvedený v návrhu Kúpnej zmluvy a v prílohe č. 2 k SP je uvedený model veľkosti L3H1, ktorý
nezodpovedá požiadavke verejného obstarávateľa na vnútorné rozmery skrine (min. 4000x1750x1900
mm),
 o vysvetlenie, či ponúkané automobily v časti zákazky 3) spĺňajú požiadavku na pohon 4x4, keď v návrhu
Kúpnej zmluvy je uvedené v názvoch značiek a modelov RWD (RWD=pohon zadnej nápravy), hoci v
predloženej prílohe č. 2 k SP uchádzač deklaruje, že uvedenú požiadavku spĺňa,
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o doklad preukazujúci, že predložené kritériá hodnotenia (Kombinovaná spotreba PHM a Emisie CO2 pri
kombinovanej spotrebe) v časti zákazky 3) sú uvedené pre automobily s pohonom 4x4, keďže deklarované
údaje uchádzačom sú podľa prospektových materiálov stanovené pre automobily s pohonom zadnej
nápravy RWD. Uvedenú Kombinovanú spotrebu PHM uviesť zaokrúhlenú na jedno desatinné miesto
v zmysle Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020.

Uchádzač v stanovenom termíne (do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti) doplnil vysvetlenie a
nasledovné doklady:
 vysvetlenie, že uchádzač ponúka v časti zákazky 3) pri automobile typu C vozidlo Opel Movano Box Body
L3H1 s vnútornými rozmermi skrine (dxšxv) 4100x2150x2200 mm a spĺňa tak požiadavku verejného
obstarávateľa na vnútorné rozmery skrine v plnom rozsahu. Uchádzač predložil aj správny prospektový
materiál k ponúkanému vozidlu,
 vysvetlenie, že uchádzač ponúka v časti zákazky 3) vozidlá s pohonom 4x4 tak, ako deklaruje prílohe č. 2
k SP a že ponúkané modely vozidiel technickými parametrami spĺňajú všetky požiadavky stanovené
verejným obstarávateľom. Vo vysvetlení uchádzač uvádza, že v návrhu kúpnej zmluvy je v názve značiek
a modelov uvedená značka RWD (RWD=pohon zadnej nápravy) preto, lebo pohon 4x4 je uvádzaný ako
voliteľná doplnková funkcia vozidla,
 uchádzač nepredložil žiadny doklad v ktorom by preukázal, že predložené kritériá hodnotenia
(Kombinovaná spotreba PHM a Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe) v časti zákazky 3) sú uvedené pre
automobily s pohonom 4x4. Do vysvetlenia uviedol, že nakoľko pohon 4x4 u ponúkaných vozidiel je
dodávaný ako príplatková opcia, uvádza výrobca, resp. importér značky Opel ako údaj kombinovanej
spotreby a množstva emisií „v rozpätí od-do“ pre modely s hnanou prednou, resp. zadnou nápravou,
 vyplnenú prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 2), 3) a 4) s údajmi
o kombinovanej spotrebe PHM a emisiách CO2, ktoré však nie sú zaokrúhlené v zmysle Oznámenia o
výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020, t.j. pri kombinovanej
spotrebe PHM na jedno desatinné miesto a pri emisiách CO2 na celé jednotky.
Z predložených prospektových materiálov, prílohy č. 2 k SP a vysvetlenia ponuky je zrejmé, že ponúknuté
automobily v časti zákazky 3) spĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Z predložených dokladov (prospektových
materiálov) nie je možné overiť spotrebu PHM a emisie CO2 automobilov s pohonom 4x4 v časti zákazky 3).
Uchádzač č. 4 Todos Bratislava s.r.o.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača:
 o vysvetlenie aký motor uchádzač ponúka pri automobile v časti zákazky 2). V prílohe č. 2 k SP je uvedený
výkon motora 110 kW a v návrhu kúpnej zmluvy výkon motora 103 kW,
 o vysvetlenie, aké je kritérium hodnotenia - Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe v časti zákazky 2), keďže
uchádzač uvádza hodnotu 195 g/km a podľa poskytnutých dokladov je zaokrúhlená hodnota 196 g/km,
 o vysvetlenie, akú veľkosť modelu v časti zákazky 3) v automobile, typ C VW Crafter uchádzač ponúka, keďže
model uvedený v návrhu Kúpnej zmluvy je veľkosti L4H3 a v prílohe č. 2 k SP sú uvedené vnútorné rozmery
skrine 4000x1832x1800 mm, ktoré nezodpovedajú požiadavke verejného obstarávateľa,
 o vysvetlenie, akú veľkosť modelu v časti zákazky 3) v automobile, typ D VW Crafter uchádzač ponúka, keďže
model uvedený v návrhu Kúpnej zmluvy je veľkosti 1-kabína L3 a v prílohe č. 2 k SP sú uvedené vnútorné
rozmery skrine 3450x1750x2000 mm, ktoré sú iné, ako v predloženom prospektovom materiály,
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o vysvetlenie predložených kritérií hodnotenia (Kombinovaná spotreba PHM a Emisie CO2 pri kombinovanej
spotrebe), keďže uvedené kritériá v ponuke sa nezhodujú z údajmi v predložených dokladoch
(prospektovým materiálom).

Uchádzač v stanovenom termíne (do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti) doplnil vysvetlenie a
nasledovné doklady:
 vysvetlenie, že došlo k chybe pri prepisovaní podkladov a ponúkaný automobil v časti zákazky 2) je
s motorom o výkone 103 kW,
 vysvetlenie, že došlo k zrejmej chybe pri zaokrúhľovaní hodnoty emisií CO2 v časti zákazky 2) a správna
hodnota emisií CO2 je 196 g/km,
 vysvetlenie, že došlo k chybe pri prepisovaní podkladov a vnútorné rozmery skrine v časti zákazky 3)
pri automobile, typ C sú 4300x1832x1861 mm. Uchádzač uvádza, že si je vedomí, že vozidlo nespĺňa
požiadavku verejného obstarávateľa na vnútornú výšku skrine (výška skrine min. 1900 mm),
 vysvetlenie, že pri automobile, typ C v časti zákazky 3) bude uchádzač dodávať podvozok a pojazdnú dielňu
bude zhotovovať nadstavbár (subdodávateľ) presne podľa nami požadovaných rozmerov,
 doklad o oficiálnych informáciách k spotrebe paliva a CO2 od spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. ako
importéra vozidiel značky Volkswagen pre jednotlivé typy automobilov v časti zákazky 3).
Z predložených prospektových materiálov, prílohy č. 2 k SP a vysvetlenia ponuky je zrejmé, že ponúkaný
automobil v časti zákazky 2) spĺňa požiadavky na predmet zákazky a ponúknuté automobily v časti zákazky 3),
typ C nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Predložené kritériá hodnotenia (Kombinovaná spotreba PHM
a Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe) v časti zákazky 2) a 3) boli komisiou overené s poskytnutými dokladmi
a sú zhodné.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
ponuky, pri ktorej komisia zistila nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol.
Uchádzač č. 3 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
- dožiadať uchádzača o doklad s údajmi o Kombinovanej spotrebe PHM a Emisiách CO2 pri kombinovanej
spotrebe pre automobily s pohonom 4x4 v časti zákazky 3), na základe ktorého bude možné overiť spotrebu
ponúkaných automobilov, keďže uchádzač predložil údaje o spotrebe PHM a emisiách CO2 len pre automobily
s pohonom zadnej nápravy RWD.
- dožiadať prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 2) a 3) a uvedenú
kombinovanú spotrebu PHM uviesť zaokrúhlenú na jedno desatinné miesto a emisie CO2 na celé jednotky
v zmysle Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020
d) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Komisia navrhuje v zmysle § 53, ods. (5), písm. b) zákona o VO vylúčiť ponuku uchádzača č. 4 Todos Bratislava
s.r.o. v časti zákazky 3) z dôvodu, že uchádzač poskytol skreslené informácie s podstatným vplyvom na
vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie:
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Ponúkaný automobil v časti zákazky 3), typ C nespĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na vnútornú výšku
skrine (výška skrine min. 1900 mm). Uchádzač vo vysvetlení ponuky sám uvádza, že si je vedomí, že vozidlo
nespĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na vnútornú výšku skrine.
e) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou
Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad.

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá
skutočnosti, čo potvrdzujú svojím podpisom.

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Ing. Miroslav Skladaný

Predseda komisie

Ing. Dana Kráľová, MBA

Člen komisie

Ing. František Fodor

Člen komisie

Ing. Marián Donoval

Člen komisie

Ing. Jaroslav Uchal

Člen komisie

V Banskej Bystrici dňa: 03.07.2020
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