ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Z HĽADISKA SPLNENIA POŽIADAVIEK
NA PREDMET ZÁKAZKY III
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
uchádzača č. 3 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. 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. 3 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 53, ods. (1) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača:
1) 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 vami predložené údaje o spotrebe PHM a emisiách CO2 sú pre automobily s pohonom zadnej nápravy
RWD,
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2) o prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 2) 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,
3) o prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 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.
Uchádzač v stanovenom termíne (do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti) doplnil vysvetlenie a
doplnenie nasledovných dokladov:
 prehlásenie importéra k spotrebe PHM a emisiám CO2 v ktorom uvádza, „že v oficiálnych cenníkoch
dostupných pre slovenský trh, sú uvádzané pre ponúkané vozidlá v časti horeuvedenej zákazky 3) pre vozidlá
s pohonom 4x4 spotreby o kombinovanej spotrebe PHM a Emisiách CO2 maximálne výšky kombinovanej
spotreby PHM a Emisií CO2 pre pohon zadnej nápravy RWD“,
 prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 2) so zaokrúhlenou
kombinovanou spotrebou PHM na jedno desatinné miesto a emisiami CO2 na celé jednotky v zmysle
Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020,
 prílohu č. 1 k SP (Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk) k časti zákazky 3) so zaokrúhlenou
kombinovanou spotrebou PHM na jedno desatinné miesto a emisiami CO2 na celé jednotky v zmysle
Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu II č.j. 16583/2020-220 zo dňa 18.5.2020.

Z predložených dokladov a vysvetlenia ponuky je zrejmé, že hodnoty kritérií zadané uchádzačom týkajúce sa
kombinovanej spotreby PHM a emisií CO2 sú v rozpore s prehlásením importéra k spotrebe PHM a emisiám CO2
predloženým pri vysvetlení ponuky. Uchádzač uvádza priemerné hodnoty kritérií (kombinovanej spotreby PHM
a emisií CO2) vozidiel v časti zákazky 3), ktoré sú v prospektovom materiáli uvedené pre pohon zadnej nápravy.
V prehlásení importéra je uvedené, že v oficiálnych cenníkoch, sú uvádzané pre vozidlá s pohonom 4x4 údaje o
kombinovanej spotrebe PHM a Emisiách CO2 maximálne výšky kombinovanej spotreby PHM a Emisií CO2 pre
pohon zadnej nápravy RWD.
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 presné uvedenie kritérií (kombinovanej spotreby PHM a emisií CO2) v časti zákazky 3)
v súlade s prehlásením importéra, ktoré uchádzač poskytol vo vysvetlení ponuky.
d) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Por. č.
4.

Uchádzač

Adresa

Odôvodnenie

Todos Bratislava s.r.o.

M. SCh. Trnavského 14,
841 01 Bratislava

Uchádzač nespĺňa požiadavky na
predmet zákazky v časti zákazky 3)

e) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou
Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad.
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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: 03.08.2020
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