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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562078-2020:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Piešťany: Služby verejnej cestnej dopravy
2020/S 228-562078
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Piešťany
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00612031
Poštová adresa: Námestie SNP 3
Mesto/obec: Piešťany
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 921 45
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
E-mail: ingrid.lickova@piestany.sk
Telefón: +421 337765356
Fax: +421 33838776544
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.piestany.sk
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/429047

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany
Referenčné číslo: 7142/2020/OIaMM/39247

II.1.2)

Hlavný kód CPV
60112000 Služby verejnej cestnej dopravy

II.1.3)

Druh zákazky
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Služby
II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej
autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 026 162.76 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
63712000 Pomocné služby pre cestnú dopravu

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Piešťany vrátane miestnej časti Kocurice

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej
autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice. Podrobný opis zákazky je uvedený v
súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 026 162.76 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31. decembra 2022 (verejný obstarávateľ predpokladá nadobudnutie
účinnosti zmluvy od 1. januára 2021 - v závislosti od ukončenia procesu verejného obstarávania tejto zákazky).
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v súlade s § 6 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní na základe údajov získaných podľa predchádzajúceho plnenia. Uvedená predpokladaná
hodnota zákazky nepredstavuje cenu bez DPH, ale cenu konečnú (netto cena), ku ktorej sa nebude pripočítavať
DPH, od tejto ceny nie je odpočítaná žiadna položka (napríklad predpokladané tržby) - ide o úplné náklady a
primeraný zisk. Hodnota je prepočítaná na celé obdobie trvania zmluvy t. j. 2 roky.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
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III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO"), predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f),
resp. ods. 4, 5 zákona o VO.
V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon proti byrokracii) ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so
sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike:
1.nie je povinná predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO, ak je zapísaný v Registri právnických osôb.
2. nie je povinná predkladať výpis z registra trestov fyzickej osoby podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO,
ak poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby
(podľa vzoru súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov).
3. nie je povinná predkladať výpis z registra trestov právnickej osoby podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO,
ak poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby
(podľa vzoru súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov).
Bezúhonnosť právnickej osoby verejný obstarávateľ posúdi v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - za výpis z registra
trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb, ktorý je zverejnený
na webovom sídle Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj
týmto spôsobom.
4. nie je povinná predkladať potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b)
zákona o VO
5. nie je povinná predkladať potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného
úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
6. Podľa § 1 ods. 7 zákona proti byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy
z informačných systémov podľa § 1 odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov
bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 5 zákona proti byrokracii (t. z. verejný
obstarávateľ) sú oprávnené požiadať osoby podľa § 1 odseku 2 zákona proti byrokracii o predloženie výpisov z
príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie
byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o VO, nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o VO - poskytne verejnému obstarávateľovi
informáciu s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
V zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED").
Podrobné podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch - časť A.2.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:
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Podmienky vykonania zákazky sú podrobne definované v súťažných podkladoch.
III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 12:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2021

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 13:00
Miesto:
Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, v zasadacej miestnosti MsÚ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže preukazom totožnosti. Uchádzač môže byť zastúpený osobou poverenou uchádzačom zúčastniť sa
na otváraní ponúk - preukáže sa preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
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1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
2./ Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20 000,00 EUR (slovom: Dvadsaťtisíc EUR). Spôsob a podmienky
zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných
podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách.
3./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20
zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému EVO (IS
EVO).
4./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/
vyhladavaniezakaziek/Detail/dokumenty/429047). Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej
zóny.
5./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v IS EVO a to v súlade
s funkcionalitou tohto systému.
6./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom IS EVO. Vysvetlenie
informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v
inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr
však však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca
požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO. Zároveň takéto vysvetlenie zverejní v profile verejného
obstarávateľa v konkrétnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047.
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom IS EVO a zároveň toto doplnenie
zverejní v profile verejného obstarávateľa v konkrétnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/
detail/dokumenty/429047. Momentom odoslania prostredníctvom IS EVO sa považuje vysvetlenie alebo
doplnenie za doručené.
7./ Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania
dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.
8./ Verejný obstarávateľ podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9./ Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom
obstarávaní.
10./ Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Komplexný charakter poskytovaných služieb, vyplývajúci z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa
vo vzťahu k zabezpečeniu efektivity dosiahnutia určeného účelu zadávanej zákazky neumožňuje rozdelenie
zákazky na časti. Špecifický charakter poskytovaných služieb ako je zabezpečenie vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej dopravy osôb na území mesta Piešťany vrátane mestskej časti Kocurice nie je možné deliť na
časti. Verejný obstarávateľ má záujem poskytovať kvalitnú a stabilnú službu obyvateľom a návštevníkom mesta,
ktorú môže garantovať iba jedným zmluvným partnerom zodpovedným za celý predmet zákazky.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/11/2020
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