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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36138-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Dunajská Streda: Služby verejnej cestnej dopravy
2019/S 017-036138

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Mesto Dunajská Streda
00305383
Hlavná 50/16
Dunajská Streda
929 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón:  +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com 
Fax:  +421 315903941
Kód NUTS: SK021
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.sk

I.2) Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3) Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

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 na území mesta Dunajská Streda v
pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
Referenčné číslo: 2/ME/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000

mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
http://www.uvo.gov.sk
http://www.ezakazky.sk
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II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská
Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 1.4.2019 do 31.12.2028
s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením
maximálne o 50 %.
2.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom predpokladaného
celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí
650 000 km.
3.Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, vzdialenosti
odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné prázdne jalové kilometre.
4.Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na základe
predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v objeme 65 000
plánovaných celkových km.
5.Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb vo verejnom
záujme = Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, vychádzajúc z pravidiel odmeňovania
určených v Zákone o cestnej doprave a v Nariadení.
6.Úhrada straty: Verejný obstarávateľ bude dopravcovi okrem Primeraného zisku uhrádzať stratu vzniknutú v
súvislosti s poskytovaním Dopravných služieb, tzn. od vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov (EON)
za jeden kalendárny rok budú odpočítané všetky priame tržby a ostatné výnosy Dopravcu dosiahnuté za tento
kalendárny rok poskytovania Dopravných služieb.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 840 000.00 EUR

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63712000

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude poskytovaný na území mesta Dunajská Streda

II.2.4) Opis obstarávania:
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská
Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 1.4.2019 do 31.12.2028
s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením
maximálne o 50 %.
2.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom predpokladaného
celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí
650 000 km.
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3.Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, vzdialenosti
odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné prázdne jalové kilometre.
4.Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na základe
predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v objeme 65 000
plánovaných celkových km.
5.Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb vo verejnom
záujme = Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, vychádzajúc z pravidiel odmeňovania
určených v Zákone o cestnej doprave a v Nariadení.
6.Úhrada straty: Verejný obstarávateľ bude dopravcovi okrem Primeraného zisku uhrádzať stratu vzniknutú v
súvislosti s poskytovaním Dopravných služieb, tzn. od vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov (EON)
za jeden kalendárny rok budú odpočítané všetky priame tržby a ostatné výnosy Dopravcu dosiahnuté za tento
kalendárny rok poskytovania Dopravných služieb.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 840 000.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Zmluvu je možné v súlade s článkom 4 ods. 4 Nariadenia predĺžiť najviac o 50 % za podmienok uvedených v
Zmluve

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

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

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

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
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terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného
postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci
tejto podmienky účasti.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia,
určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym
dokumentom.

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.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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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.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/02/2019
Miestny čas: 09:00

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: 30/06/2019

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/02/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Na adrese verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie
ponúk predložili svoje ponuky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3) Doplňujúce informácie:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania
sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom
portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

www.ezakazky.sk
www.ezakazky.sk
www.ezakazky.sk
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b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými
prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích
údajov elektronicky na elektronickú adresu;
D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa
pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými
podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej
adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu
kontaktnej osobe verejného obstarávateľa.
Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného
obstarávateľa alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný
obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude
brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v
osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje
počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte
Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania
dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z
uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov
či požiadania o vysvetlenie.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3) Postup preskúmania

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

www.ezakazky.sk
www.ezakazky.sk
www.ezakazky.sk
www.ezakazky.sk
http://www.uvo.gov.sk
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Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
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VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/01/2019
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