ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK A
Z POSÚDENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI II
v zmysle § 40 a v zmysle § 66 ods. (7) zákona 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. Ján Schürger, PhD.
Ing. Karol Vinš
Ing. Peter Brezina
Ing. Miroslav Skladaný
Ing. Jana Vajová
Ing. Jaroslav Uchal
Ing. Andrej Baculík

Predseda komisie
Člen komisie
Člen 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
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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

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.
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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
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) Identifikácia úspešného uchádzača za jednotlivé časti zákazky 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.
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
Verejný obstarávateľ dňa 3.2.2021 v súlade s § 57 ods. (2) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zrušil
použitý postup zadávania zákazky v časti zákazky 4) Mikrobus z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie.
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f) 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.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. (4) zákona o VO prostredníctvom elektronickej komunikácie požiadal
uchádzača o vysvetlenie a doplnenie potvrdenia miestne príslušného colného úradu v zmysle § 32 ods.1 písm.
c) zákona o VO.
Uchádzač HYCA s.r.o. s stanovenom termíne predložil:
 Vysvetlenie a doplnenie dokladov zo dňa 12.10.2020
 Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov pod reg. č. 2020/04-PO-C6113
 Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov zo stránky UVO
 Metodické usmernenie UVO č. 3423-5000/2020 zo dňa 04.02.2020
V uvedenom vysvetlení a aj v informácii k zoznamu hospodárskych subjektov zo stránky UVO je uvedené, že
„Potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. c) zákona vo vzťahu k daňovému a aj colnému úradu“ a bez splnenia tejto podmienky by nebol uchádzač
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. V Metodickom usmernení č. 3423-5000/2020 sa uvádza, že
„Údaje zapísané v zozname hospodárskych subjektov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať. Znamená to, že verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom má pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia postačovať zistenie skutočnosti, že daný hospodársky subjekt je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov.“
Na základe vysvetlenia a na základe posúdenia splnenia podmienok účasti v zápisnici zo dňa 07.10.2020 vyplýva,
že uchádzač splnil všetky podmienky účasti v danej časti predmetu zákazky.
2) Úžitkový automobil – stredný
Uchádzač č. 2 - AUTONOVA, s.r.o.
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti v danej časti predmetu zákazky čo je zaznamenané v zápisnici zo dňa
07.10.2020.
3) Úžitkové automobily – veľké
Uchádzač č. 2 - AUTONOVA, s.r.o.
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti v danej časti predmetu zákazky čo je zaznamenané v zápisnici zo dňa
07.10.2020.
4) Mikrobus
Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky v časti zákazky 4) Mikrobus
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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. Ján Schürger, PhD.

Predseda komisie

Ing. Karol Vinš

Člen komisie

Ing. Peter Brezina

Člen komisie

Ing. Miroslav Skladaný

Člen komisie

Ing. Jana Vajová

Člen komisie

Ing. Jaroslav Uchal

Člen komisie

Ing. Andrej Baculík

Člen komisie

V Banskej Bystrici dňa: 03.03.2021

Vyhodnotenie schvaľujem.

V Banskej Bystrici dňa:

____________________________________
JUDr. Ján Golian
poverený generálny riaditeľ
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