Súťažné podklady nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby – verejná súťaž:
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej
autobusovej dopravy v meste Piešťany“
V prípade záujmu o predloženie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie
služby – verejnej súťaže pod názvom „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo
verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany“ si môžu záujemcovia
stiahnuť súťažné podklady vrátane všetkých príloh:
- Návrh zmluvy
- Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu (Príloha č. 1 k Zmluve)
- Maximálne ekonomicky oprávnené náklady za mestskú autobusovú dopravu v meste
Piešťany (MAD) – (Príloha č. 2 k Zmluve)
- Mesačný výkaz nákladov a výnosov za mestskú autobusovú dopravu v meste Piešťany
(MAD) za obdobie mesiac .............................. (Príloha č. 3 k Zmluve)
- Ekonomicky oprávnené náklady – popisná časť (Príloha č. 4 k Zmluve)
- Tržby a výnosy – popisná časť (Príloha č. 5 k Zmluve)
- Maximálne ceny taríf a tarifné podmienky na linkách mestskej autobusovej dopravy v
meste Piešťany (Príloha č. 6 k Zmluve)
- Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie Dopravcu (Príloha č. 7 k Zmluve)
- Jednotný európsky dokument
- Krycí list ponuky
- Cestovné poriadky pre príslušný kalendárny rok 2020
- Zoznam zastávok a označníkov (mapa trás liniek)
- Vzor „UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV“
- Vzor „VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“
Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047

UPOZORNENIE:
Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom
elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „IS
EVO“), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk , s využitím
všetkých jeho funkcionalít, ak nie je v súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. IS EVO
je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo5f5.html

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si v IS EVO aktivovali
funkciu „Aktivácia notifikácie“, prostredníctvom ktorej budú notifikáciami informovaní
o skutočnostiach týkajúcich sa tohto verejného obstarávania (napr. vysvetlenie
informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch,
žiadosť o vysvetlenie ponuky, vylúčenie atď.) a ktoré verejný obstarávateľ v
relevantných
prípadoch
zverejňuje
aj
na
svojom
profile
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047

