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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259489-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Dunajská Streda: Služby verejnej cestnej dopravy
2019/S 106-259489
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výsledky 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.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

II.1.3)

Druh zákazky
Služby
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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.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.7)

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 349 433.00 EUR

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.
3.Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, vzdialenosti
odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné prázdne jalové kilometre.
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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
Cena

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.2.13)

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

II.2.14)

Doplňujúce informácie

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

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.6)

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.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)

Zadanie zákazky

V.2.1)

Dátum uzatvorenia zmluvy:
30/05/2019

V.2.2)

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3)

Názov a adresa dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s.
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36245488
Bratislavská cesta 918/2
Dunajská Streda
929 13
Slovensko
E-mail: sekretariat@sadds.sk
Kód NUTS: SK021
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 840 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 349 433.00 EUR

V.2.5)

Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nesprávne určil predpokladanú hodnotu predmetu zákazky na 10 rokov.
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
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.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2019
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