Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1 034 01
Ružomberok

Zápisnica z otvárania ponúk
podľa § 52 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ, Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok, vyhlásil v Úradnom
vestníku Európskej únie č. S 222 dňa 18.11.2019 pod značkou oznámenia 2019/S 222-544787 verejné
obstarávanie s predmetom zákazky Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto
Ružomberok postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Ponuky boli otvorené (elektronicky sprístupnené) dňa 20.01.2020 po 14:00 hod. Ponuky otvárala
(elektronicky sprístupnila) komisia v nasledovnom zložení:
Ing. Ján Bednárik
- viceprimátor mesta Ružomberok
- člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Tomáš Mišovič, MBA
- mandatár mesta Ružomberok pre spracovanie návrhu novej dopravnej obsluhy, prípravy
podkladov a realizáciu verejného obstarávania na poskytovanie služieb verejnej dopravy
- člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Mgr. Mária Brezniaková
- odborný referent pre verejné obstarávanie mesta Ružomberok
- členka komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 20.01.2020 o 11:00:00 hod. V lehote na predkladanie
ponúk bola predložená ponuka nasledovného uchádzača:
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 034 01, IČO: 36403431
Otvárania ponúk sa mohli zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Otvárania ponúk sa mohli zúčastniť iba osoby oprávnené konať za uchádzačov, ktoré sa pred otváraním
ponúk museli preukázať:
- dokladom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra (v prípade štatutárneho orgánu
uchádzača),
- dokladom totožnosti, kópiou výpisu z obchodného registra a splnomocnením, ktoré osobu
oprávňuje konať v mene uchádzača pri predmetnom úkone (v prípade splnomocnenej osoby
uchádzača)

Túto možnosť zástupca uchádzača využil, pričom svoje právo zúčastniť sa otvárania ponúk preukázal
v zmysle vyššie uvedeného.
Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20 ZVO. Komisia skonštatovala, že
uchádzači dodržali určený spôsob komunikácie a bolo možné sprístupniť obsah ich ponúk. Komisia
ponuky sprístupnila v poradí, v akom boli predložené a po sprístupnení zverejnila obchodné mená alebo
názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie
kritéria, určenom verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. V prípade tohto verejného
obstarávania bola kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, pričom pod cenou sa rozumie
konečná cena za jeden tarifný kilometer v EUR s DPH.
Identifikácia uchádzača

Návrh na plnenie kritéria – konečná cena
za jeden tarifný kilometer v EUR s DPH.

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01
Ružomberok 034 01, IČO: 36403431

3,175

Záverečné stanovisko komisie.
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, túto zápisnicu z otvárania ponúk.
Vzhľadom na skutočnosť, že zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO, a to
konkrétne spôsobom podľa § 66 ods. 7 ZVO, druhá veta, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa
§ 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uvedený proces bude zaznamenaný v
príslušných zápisniciach.
Členovia komisie vyhlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

V Ružomberku, dňa 21.01.2020.

Ing. Ján Bednárik
Tomáš Mišovič, MBA
Mgr. Mária Brezniaková

(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)

