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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

A. b e r i e   n a   v e d o m i e   

Informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dodávku trolejbusov pre Dopravný podnik 

Bratislava 

B. ž i a d a   

primátora, aby predložil mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku verejného obstarávania na 

dodávku trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava do apríla 2013 



 

Dôvodová správa 

 Poslanecké grémium dňa 30.1.2013 požiadalo primátora, aby predložil na mestské 

zastupiteľstvo dňa 7.2. 2013 informácia o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dodávku 

trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava (ďalej len „DPB“) vzhľadom na publikované články na túto 

tému. Primátor sa ešte v ten istý deň obrátil na generálneho riaditeľa DPB Ing. Belfiho, aby takúto 

informáciu pre poslancov spracoval. List generálneho riaditeľa zo dňa 1.2.2013 je súčasťou tohto 

materiálu.  

 Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik dostal dňa 26.11.2012 mail od Ing. Martina Fundáreka, 

ktorý mu zaslal pripomienky občianskej iniciatívy Za lepšiu dopravu k súťaži na dodávku vozidiel pre 

DPB, ktoré podľa členov iniciatívy môžu viesť k zmareniu súťaže. Primátor následne prerokoval tieto 

pripomienky s generálnym riaditeľom DPB, ktorý ho ubezpečil, že nikto z uchádzačov, ktorí si prevzali 

podklady k súťaži nenamietal voči súťažným podmienkam. Nestalo sa tak ani do zákonom stanovenej 

lehoty, takže od možných uchádzačov nebol žiadny signál, že podmienky súťaže považujú za 

diskriminačné. Vzhľadom na termíny uskutočnenia verejného obstarávania a následnej dodávky 

trolejbusov generálny riaditeľ DPB neodporúčal otvárať súťažné podmienky. Vychádzal aj z faktu, že 

boli odsúhlasené na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, poradcom európskej 

komisie JASPERS, ako aj poradenskou firmou KPMG.  

 Neskôr informoval primátora generálny riaditeľ  DPB o tom, že bola podaná námietka zo 

strany spoločnosti Teknoplast, ktorá nie je výrobcom ani dodávateľom trolejbusov, ktorá namieta, že 

stanovené súťažné podmienky sú diskriminačné. Námietka bola v zmysle zákona odstúpená zo strany 

DPB na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“), ktorý doteraz o námietke nerozhodol. 

Vzhľadom na prebiehajúci proces konania na UVO sa obaja dohodli, že k tejto veci sa nebude DPB ani 

mesto Bratislava vyjadrovať. 

 Vzhľadom na medializované informácie o diskriminačných kritériách požiadal generálneho 

riaditeľa DPB o vysvetlenie k trom najviac medializovaným výhradám, zvýhodnenie 5 dverovej verzie 

trolejbusu oproti štvordverovej, preferovanie vozidla s hmotnosťou nižšou ako 11t a požiadavku na 

predloženie potvrdenia o schválení vozidla v krátkom čase. Generálny riaditeľ DPB ku všetkým trom 

okruhom predložil zdôvodnenie, prečo DPB navrhol súťažné kritériá práve takýmto spôsobom. Do 

stretnutia s primátorom týchto zdôvodneniach neinformoval verejnosť, pretože vychádzal zo 

striktného výkladu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý neumožňuje verejne informovať 

o predložených ponukách. Primátor požiadal generálneho riaditeľa DPB, aby zvolal tlačovú 

konferenciu, na ktorej sa vyjadrí k súťažným podmienkam, ktoré sú verejne známe a aby zdôvodnil, 

prečo boli nastavené práve takto. Tlačová beseda sa následne uskutočnila a všetky podstatné 

zdôvodnenia, ktoré na nej DPB uviedol, sú obsiahnuté v liste generálneho riaditeľa DPB z 1.2.2013, 

ktorý je súčasťou tohto materiálu.  

 Následne sa primátor stretol so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja, s ktorými konzultoval alternatívu možného opakovania súťaže. Podľa nich opakovať súťaž 

z časového hľadiska nie je možné, pretože sa tým ohrozí konečný termín uzavretia dodávky do konca 

roku 2015, čo je hraničný termín na využitie európskych fondov z programovacieho obdobia 2007-

2013. V prípade potreby je pripravené ministerstvo zaujať stanovisko aj oficiálnou cestou. Vzhľadom 



na to, že nie je ukončený proces rozhodovania UVO o námietke, ako aj vzhľadom na to, že nie je 

známy počet uchádzačov, ktorí podali súťažné podklady, sú úvahy o opakovaní súťaže predčasné.   










