ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
PO ELEKTRONICKEJ AUKCII A Z POSÚDENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
v zmysle § 53 ods. 9 zákona a v zmysle § 40 ods. (12) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

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
Ing. Dana Kráľová, MBA
Ing. František Fodor
Ing. Marián Donoval
Ing. Jaroslav Uchal

Predseda komisie
Člen komisie
Člen komisie
Člen komisie
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

1

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

Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom vyhodnotila predložené ponuky z pohľadu splnenia požiadaviek
na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. „reverzný postup vyhodnocovania ponúk“)
čo je zaznamenané v predchádzajúcich zápisniciach a následne stanovila poradie uchádzačov na základe
vyhodnotenia stanovených kritérií. Všetky predložené ponuky okrem ponuky spoločnosti Todos Bratislava s.r.o.
v časti zákazky 3) spĺňajú technické zadanie a výbavu požadovanú verejným obstarávateľom a tým spĺňajú
požiadavky na predmet zákazky.
c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky boli v časti zákazky 3) vylúčení nasledovní uchádzači.
Por. č.

Uchádzač

Odôvodnenie

3.

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

Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky v časti zákazky 3),
ktoré nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa na vysvetlenie a doplnenie ponuky

2

a uchádzač poskytol v časti zákazky 3) skreslené informácie
s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk.
4.

Todos Bratislava s.r.o.

Uchádzač nespĺňa požiadavky na predmet zákazky v časti
zákazky 3).

d) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Zo zadávanej zákazky (v jej jednotlivých častiach) nebol vylúčený žiaden uchádzač z dôvodu predloženia
mimoriadne nízkej ponuky.

e) Vyhodnotenie ponúk po elektronickej aukcii podľa zadaných kritérií, poradie uchádzačov:
Elektronické aukcie prebehli samostatne po jednotlivých častiach:
1) Úžitkové automobily – malé
Elektronická aukcia začala v termíne 22.09.2020 – o 9:00:00 hod.
P.č.

Uchádzač

Cena (€ bez DPH)

Počet bodov

Poradie

1.

HYCA s.r.o.

63 340,-

80,00000000

1.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

90 872,-

55,76195088

2.

Spotreba PHM (l/100km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

21,2

14,57547170

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

20,6

15,00000000

1.

Emisie CO2 (g/km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

564

4,82269504

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

544

5,00000000

1.

Celkové hodnotenie
P.č.

Uchádzač

Body spolu

Celkové poradie

1.

HYCA s.r.o.

99,39816674

1.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

75,76195088

2.

3

2) Úžitkový automobil – stredný
Elektronická aukcia začala v termíne 22.09.2020 – o 12:00:00 hod.
P.č.

Uchádzač

Cena (€ bez DPH)

Počet bodov

Poradie

1.

HYCA s.r.o.

24 370,-

71,23512515

3.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

21 700,-

80,00000000

1.

3.

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

21 890,-

79,30561900

2.

4.

Todos Bratislava s.r.o.

28 600,-

60,69930070

4.

Spotreba PHM (l/100km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

7,0

13,28571429

3.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

6,3

14,76190476

2.

3.

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

6,2

15,00000000

1.

4.

Todos Bratislava s.r.o.

7,5

12,40000000

4.

Emisie CO2 (g/km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

185

4,43243243

3.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

164

5,00000000

1.

3.

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

165

4,96969697

2.

4.

Todos Bratislava s.r.o.

196

4,18367347

4.

Celkové hodnotenie
P.č.

Uchádzač

Body spolu

Celkové poradie

1.

HYCA s.r.o.

88,95327187

3.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

99,76190476

1.

3.

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

99,27531597

2.

4.

Todos Bratislava s.r.o.

77,28297417

4.

4

3) Úžitkové automobily – veľké
Elektronická aukcia začala v termíne 24.09.2020 – o 12: 00:00 hod.
P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

P.č.

Uchádzač

Cena (€ bez DPH)

Počet bodov

Poradie

535 880,-

79,83803240

2.

534 795,06

80,00000000

1.

Spotreba PHM (l/100km)

Počet bodov

Poradie

1.

HYCA s.r.o.

130,8

12,95871560

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

113,0

15,00000000

1.

Emisie CO2 (g/km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

3432

4,33420746

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

2975

5,00000000

1.

Celkové hodnotenie
P.č.

Uchádzač

Body spolu

Celkové poradie

1.

HYCA s.r.o.

97,13095546

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

100,00000000

1.

4) Mikrobus
Elektronická aukcia začala v termíne 24.09.2020 – o 09:00:00 hod.
P.č.

Uchádzač

Cena (€ bez DPH)

Počet bodov

Poradie

1.

HYCA s.r.o.

26 850,-

77,46741155

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

26 000,-

80,00000000

1.

3.

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

26 899,-

77,32629466

3.
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P.č.

Uchádzač

Spotreba PHM (l/100km)

Počet bodov

Poradie

1.

HYCA s.r.o.

6,2

14,51612903

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

6,3

14,28571429

3.

3.

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

6,0

15,00000000

1.

Emisie CO2 (g/km)

Počet bodov

Poradie

P.č.

Uchádzač

1.

HYCA s.r.o.

163

4,84662577

2.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

164

4,81707317

3.

3.

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

158

5,00000000

1.

Celkové hodnotenie
P.č.

Uchádzač

Body spolu

Celkové poradie

1.

HYCA s.r.o.

96,83016635

3.

2.

AUTONOVA, s.r.o.

99,10278746

1.

3.

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

97,32629466

2.

f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
1) Úžitkové automobily - malé
P.č.
1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

HYCA s.r.o.

Úspešný uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
predmet obstarávania a tým dosiahol najvyšší počet bodov.

Podiel subdodávok: Uchádzač neplánuje využiť subdodávateľa.
2) Úžitkový automobil – stredný
P.č.
2.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

AUTONOVA, s.r.o.

Úspešný uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
predmet obstarávania a tým dosiahol najvyšší počet bodov.

Podiel subdodávok: Uchádzač neplánuje využiť subdodávateľa.
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3) Úžitkové automobily – veľké
P.č.
2.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

AUTONOVA, s.r.o.

Úspešný uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
predmet obstarávania a tým dosiahol najvyšší počet bodov.

Podiel subdodávok: Uchádzač neplánuje využiť subdodávateľa.
4) Mikrobus
P.č.
2.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

AUTONOVA, s.r.o.

Úspešný uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
predmet obstarávania a tým dosiahol najvyšší počet bodov.

Podiel subdodávok: Uchádzač neplánuje využiť subdodávateľa.

g) Splnenie podmienok účasti
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa
uskutočnilo po vyhodnotení ponúk. V súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní a súťažnými podkladmi
komisia pristúpila k posúdeniu splnenia podmienok účasti zverejnených v Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch u uchádzačov, ktorí sa po vyhodnotení stanovených kritérií umiestnili
v jednotlivých častiach zákazky na 1. mieste.
1) Úžitkové automobily – malé
Uchádzač č. 1 - HYCA s.r.o.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (VO) zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona pod
registračným číslom: 2020/4-PO-C6113. Verejný obstarávateľ preveril zápis v zozname hospodárskych subjektov
a konštatuje, že uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov s platnosťou od 20.04.2020. Z
uvedených podkladov vyplýva, že uchádzač splnil podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO. V deklarovanom
Zázname zo zoznamu hospodárskych subjektov chýba potvrdenie miestne príslušného colného úradu.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33, ods. (1), písm. a) zákona o VO uchádzač
predložil vyjadrenie VÚB banky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v
ktorej má vedený účet, o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky za predchádzajúce tri roky. Uchádzač
predložil Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu opatrené dátumom a pečiatkou záujemcu, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek
zahraničných bánk, v ktorých má vedené účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO uchádzač predložil
Zoznam dodávok tovaru rovnakého, alebo podobného charakteru v hodnote 1 080 921,33 EUR bez DPH, ktoré
uchádzač dokladuje referenciami zverejnenými v zozname referencií na UVO a preberacími protokolmi
potvrdené odberateľmi.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. (1), písm. m) zákona o VO uchádzač predložil
nasledovné doklady:
 Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 21345/2019/SCDPK/5538 o uznaní typového
schválenia EÚ ponúkaného typu vozidla
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 prospektový materiál ponúkaného typu automobilu spolu s cenníkom a technickými údajmi
 doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaného úžitkového automobilu (hodnoty uvedené v
prospektovom materiáli)
Ďalej bol priložený návrh kúpnej zmluvy s prílohami podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, návrh plnenia
kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 k súťažným podkladom), Technické parametre a výbava predmetu
zákazky (príloha č. 2 k súťažným podkladom), čestné vyhlásenie uchádzača, že na plnenie nebude využívať
subdodávateľov, Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže (príloha č. 3 k súťažným podkladom) a Vyhlásenie
uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky (príloha č. 4 k súťažným podkladom).
Komisia navrhuje v zmysle § 40 ods. 4 písomne požiadať uchádzača o doplnenie potvrdenia miestne
príslušného colného úradu.

2) Úžitkový automobil – stredný
Uchádzač č. 2 - AUTONOVA, s.r.o.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (VO) predložením nasledovných dokladov:
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpis z registra trestov za právnickú osobu zo dňa 2.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpisy z registra trestov za konateľov spoločnosti zo dňa 2.4.2020 a 7.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. b) potvrdenia zdravotných poisťovní Union zdravotná poisťovňa, a.s.; Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.; DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
 podľa § 32 ods.1 písm. d) potvrdenie Okresného súdu Prešov zo dňa 03.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. e) Výpis z obchodného registra k 02.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. f) Čestné vyhlásenie , že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR
Komisia preverila zápis v zozname hospodárskych subjektov a konštatuje, že uchádzač je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov pod registračným číslom: 2020/5-PO-F3062 s platnosťou od 15.05.2020. Z uvedených
podkladov vyplýva, že uchádzač splnil podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33, ods. (1), písm. a) zákona o VO uchádzač
predložil vyjadrenie bánk ČSOB, a.s. a Slovenskej sporiteľne, a.s. nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, v ktorých má vedené účty, o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky za
predchádzajúce tri roky. Uchádzač predložil Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnymi zástupcami záujemcu
opatrené dátumom, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO verejný obstarávateľ
požadoval za časti zákazky 2), 3) a 4), v ktorých bol uchádzač úspešný zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
vo výške minimálne 630 000,- EUR bez DPH. Uchádzač predložil Zoznam dodávok tovaru rovnakého, alebo
podobného charakteru v hodnote 1 341 525,73 EUR bez DPH.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. (1), písm. m) zákona o VO uchádzač predložil
nasledovné doklady:
 Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 09594/2020/SCDPK/6572 o uznaní typového
schválenia EÚ ponúkaného typu vozidla
 prospektový materiál ponúkaného typu automobilu spolu s cenníkom a technickými údajmi
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 doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaného úžitkového automobilu (hodnoty uvedené v
prospektovom materiáli a potvrdenie zástupcu výrobcu)
Ďalej bol priložený návrh kúpnej zmluvy s prílohami podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, návrh plnenia
kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 k súťažným podkladom), Technické parametre a výbava predmetu
zákazky (príloha č. 2 k súťažným podkladom), Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže (príloha č. 3 k
súťažným podkladom) a Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky (príloha
č. 4 k súťažným podkladom).

3) Úžitkové automobily – veľké
Uchádzač č. 2 - AUTONOVA, s.r.o.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (VO) predložením nasledovných dokladov:
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpis z registra trestov za právnickú osobu zo dňa 2.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpisy z registra trestov za konateľov spoločnosti zo dňa 2.4.2020 a 7.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. b) potvrdenia zdravotných poisťovní Union zdravotná poisťovňa, a.s.; Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.; DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
 podľa § 32 ods.1 písm. d) potvrdenie Okresného súdu Prešov zo dňa 03.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. e) Výpis z obchodného registra k 02.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. f) Čestné vyhlásenie , že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR
Komisia preverila zápis v zozname hospodárskych subjektov a konštatuje, že uchádzač je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov pod registračným číslom: 2020/5-PO-F3062 s platnosťou od 15.05.2020. Z uvedených
podkladov vyplýva, že uchádzač splnil podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33, ods. (1), písm. a) zákona o VO uchádzač
predložil vyjadrenie bánk ČSOB, a.s. a Slovenskej sporiteľne, a.s. nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, v ktorých má vedené účty, o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky za
predchádzajúce tri roky. Uchádzač predložil Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnymi zástupcami záujemcu
opatrené dátumom, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO verejný obstarávateľ
požadoval za časti zákazky 2), 3) a 4), v ktorých bol uchádzač úspešný zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
vo výške minimálne 630 000,- EUR bez DPH. Uchádzač predložil Zoznam dodávok tovaru rovnakého, alebo
podobného charakteru v hodnote 1 341 525,73 EUR bez DPH.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. (1), písm. m) zákona o VO uchádzač predložil
nasledovné doklady:
 Rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 36035/2019/SCDPK/107113 a č.
08355/2020/SCDPK/2444 o uznaní typového schválenia EÚ ponúkaných typov automobilov
 prospektový materiál ponúkaných typov automobilov spolu s cenníkom a technickými údajmi
 doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaného úžitkového automobilu (hodnoty uvedené v
prospektovom materiáli a potvrdenie zástupcu výrobcu)
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Ďalej bol priložený návrh kúpnej zmluvy s prílohami podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, návrh plnenia
kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 k súťažným podkladom), Technické parametre a výbava predmetu
zákazky (príloha č. 2 k súťažným podkladom), Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže (príloha č. 3 k
súťažným podkladom) a Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky (príloha
č. 4 k súťažným podkladom).

4) Mikrobus
Uchádzač č. 2 - AUTONOVA, s.r.o.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (VO) predložením nasledovných dokladov:
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpis z registra trestov za právnickú osobu zo dňa 2.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. a) výpisy z registra trestov za konateľov spoločnosti zo dňa 2.4.2020 a 7.4.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. b) potvrdenia zdravotných poisťovní Union zdravotná poisťovňa, a.s.; Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.; DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
 podľa § 32 ods.1 písm. d) potvrdenie Okresného súdu Prešov zo dňa 03.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. e) Výpis z obchodného registra k 02.04.2020,
 podľa § 32 ods.1 písm. f) Čestné vyhlásenie , že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR
Komisia preverila zápis v zozname hospodárskych subjektov a konštatuje, že uchádzač je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov pod registračným číslom: 2020/5-PO-F3062 s platnosťou od 15.05.2020. Z uvedených
podkladov vyplýva, že uchádzač splnil podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33, ods. (1), písm. a) zákona o VO uchádzač
predložil vyjadrenie bánk ČSOB, a.s. a Slovenskej sporiteľne, a.s. nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, v ktorých má vedené účty, o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky za
predchádzajúce tri roky. Uchádzač predložil Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnymi zástupcami záujemcu
opatrené dátumom, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO verejný obstarávateľ
požadoval za časti zákazky 2), 3) a 4), v ktorých bol uchádzač úspešný zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
vo výške minimálne 630 000,- EUR bez DPH. Uchádzač predložil Zoznam dodávok tovaru rovnakého, alebo
podobného charakteru v hodnote 1 341 525,73 EUR bez DPH.
Na preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. (1), písm. m) zákona o VO uchádzač predložil
nasledovné doklady:
 Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 08687/2020/SCDPK/3517 o uznaní typového
schválenia EÚ ponúkaného typu vozidla
 prospektový materiál ponúkaného typu automobilu spolu s cenníkom a technickými údajmi
 doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaného úžitkového automobilu (hodnoty uvedené v
prospektovom materiáli a potvrdenie zástupcu výrobcu)
Ďalej bol priložený návrh kúpnej zmluvy s prílohami podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, návrh plnenia
kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 k súťažným podkladom), Technické parametre a výbava predmetu
zákazky (príloha č. 2 k súťažným podkladom), Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže (príloha č. 3 k
súťažným podkladom) a Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky (príloha
č. 4 k súťažným podkladom).
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h) 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: 07.10.2020

Vyhodnotenie schvaľujem.

V Banskej Bystrici dňa:

____________________________________
Ing. Matej Vigoda
generálny riaditeľ
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