Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
v systéme JOSEPHINE

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Snina
Sídlo:
Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO:
00323560
Zastúpený:
Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta

(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“)
Kontaktná osoba: Ing. Viera Kolesárová
Tel.: +421 905964739
Email: vieroslavakolesarova@gmail.com
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.snina.sk

2. Predmet zákazky
Názov: „Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová
doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej
autobusovej dopravy (ďalej len „MHD“) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta
Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom
na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným
nízkopodlažným autobusom s kapacitou min. 30 miest na sedenie a 40 miest na státie.

Poskytovanie vyššie uvedenej MHD sa požaduje v nasledovných traťových úsekoch:
Traťový úsek 1:
Mesto Snina s týmito časťami úseku:
AS - námestie, Ul. 1. Mája M7, Ul Kollárova, Ul. podhorská, Ul. Švermova – ZŠ, Ul.
Rastislavova, Ul. Duk. hrdinov, Ul. Kollárova, nám. 1. Mája M9, AS – námestie, NsP, Ul.
Sládkovičova – ranč, Pravoslávny chrám, Brehy - Ul. Sládkovičova, Ul. Perečínska – Autotex,
Ul. Komenského K 10, Ul. partizánska, Vihorlat, Jas, Nemocnica NsP, AS – námestie, Ul.
študentská - Pošta, Ul Vihorlatská - Jednota, Ul. Jesenského – točňa, Ul. Jesenského č. d. 2017,
Lesnícka - Ul. Jesenského, Ul. Vihorlatská – Jednota, Ul. študentská – Pošta, Jas, Rozkvet,
Družba, OU Vihorlat, Mini ZOO Juško, Ul. Jesenského – točňa, Ul. Jesenského č. d. 2017,
Lesnícka – Ul. Jesenského, Ul. Vihorlatská – Jednota, Ul. študentská – pošta, AS – námestie,
Jas, Vihorlat, Nemocnica – NsP, Ul. Perečínska – Autotex, Brehy – Ul. Sládkovičova,
Pravoslávny chrám, Ul. Sládkovičova – ranč, Nemocnica – NsP, Ul. 1. Mája M7, Ul. Podhorská,
Ul. Švermova – ZŠ, Ul. Rastislavova, Ul. Duk. Hrdinov, Ul. Kollárova, nám. 1. Mája M9,
Nemocnica – NsP, AS – námestie, Vihorlat, Komenského Malý princ, Ul. partizanská, Ul.
Vihorlatská – Jednota, Ul. 1. Mája M7, Ul. podhorská, Ul. Rastislavova, Ul. Duk. hrdinov, Ul.
Kollárova, nám. 1. Mája M9, Farnosť Svätého kríža.
Preprava sa zabezpečuje počas celého roka, okrem sobôt a štátnych sviatkov, ktoré nie sú aj
cirkevnými sviatkami.
Predpokladaný prepravný výkon: 42 262 km/rok, – podľa presne určených trás.
Traťový úsek 2:
Mesto Snina až RO Rybníky s týmito časťami úseku:
Rozkvet, Družba, Ul. Vihorlatská – Jednota, Ul. Duk. Hrdinov, Ul. 1. Mája M9, AS – námestie,
Ráscestie Vihorlat a RO Rybníky.
Preprava sa zabezpečuje každý deň v období od 15. 06. do 15. 09. (vrátane) príslušného
kalendárneho roka.
Predpokladaný prepravný výkon: 10 120 km/rok,
V prípade nepriaznivého počasia (dážď) bude doprava na Traťovom úseku 2 - Mesto Snina
až RO Rybníky zabezpečovaná na základe predchádzajúceho odsúhlasenia
so zástupcom objednavateľa, vždy do 08:00 hod. tohto dňa. Uskutočnenie prepravy do RO
Rybníky dopravcovi denne
potvrdí svojim podpisom správca Bio kúpaliska
v RO Rybníky. Toto potvrdenie bude súčasťou každej mesačnej faktúry.
Oznam bude zverejnený na webovej stránke mesta.
Primerane tomu bude znížená aj odplata za prepravu.
Cestovný poriadok tvorí prílohu zmluvy. Objednávateľ
na zmenu zastávok uvedených v cestovnom poriadku.

si

vyhradzuje

právo

Služby, ktoré sú predmetom zmluvy, sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,ktorým
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 v znení neskorších zmien
a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme.
Podrobné obchodné podmienky poskytovania služby sú uvedené v návrhu zmluvy
o poskytovaní služieb vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.

Podrobný opis zákazky vrátane požiadaviek na zabezpečenie služby je uvedený v suťažných
podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky .
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 52 401,00 EUR bez DPH
4. Druh zákazky: služba
5. Kód CPV:

60112000-6

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za 1 km s DPH uvedená v EUR
a aritmeticky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
7. Podmienky účasti:
1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1
písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže nasledovne:
- splnenie podmienky účasti uvedenej v § 32 ods. 1 písm e) je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavené práce alebo poskytovať službu (v tomto prípade poskytovať službu),
preukáže podľa § 32 ods. 2 písm e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu (v tomto prípade poskytovať službu), ktorá zodpovedá
predmetu zákazky.
Poskytovanie požadovanej služby - Prevádzkovanie cestnej dopravy upravuje
zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov.
- splnenie podmienky účasti uvedenej v § 32 ods. 1 písm f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu, preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným
vyhlásením.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu
(zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii)) nemusí predkladať. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
nemusí predkladať žiadny doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
uvedené v bode 1.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
2)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač
preukáže

podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré
má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie
služby (v tomto prípade na poskytnutie služby),
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač
musí preukázať, že má k dispozícii minimálne
1 nízkopodlažný autobus pre výkon MHD s kapacitou minimálne 30 miest na sedenie + 40 miest
na státie. Uchádzač predloží osvedčenie o evidencii (technický preukaz) autobusu.
8. Predkladanie ponúk:
Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE umiestnenom
na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Elektronickú ponuku uchádzači vložia
vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Pri vkladaní ponuky
uchádzači postupujú nasledovne: - dokumenty uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ v časti „Ponuka
(súbor priloží uchádzač cez tlačidlo +)“. V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk
do daného systému môže uchádzač kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo
telefonicky +421 220 255 999.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 29. 06. 2020 15:00
10. Podmienky na otváranie ponúk:
Dátum a čas: 29. 06. 2020 15:30
Miesto: Mesto Snina, MsÚ, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, zasadačka 2. NP Informácie
o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami
preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou
mocou na zastupovanie uchádzača na otváraní obálok.
11. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
12. Doplňujúce informácie:
V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 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.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa nepoužije.
Ďalšie doplňujúce informácie k predkladaniu ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
V Snine dňa 23. 06. 2020

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

