25265 - MSS
Vestník č. 148/2020 - 15.07.2020

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236343
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7760/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7760/summary
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Mestská autobusová doprava
Referenčné číslo: 36636/2020
Hlavný kód CPV
60112000-6
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti
bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj
ako "MAD) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení
sociálnych a environmentálnych faktorov.
Celková odhadovaná hodnota
29 000 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
60100000-9
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
územie mesta Trnava
Opis obstarávania:
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Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti
bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj
ako "MAD) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení
sociálnych a environmentálnych faktorov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2021
Dátum ukončenia: 31.03.2031
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 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 ZVO). Ich
splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo podľa § 152 ZVO.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa
a) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO poskytovanie služieb v oblasti predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania v minimálnom rozsahu aspoň 1 500 000 vozokilometrov.
Uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti predložením zoznamu poskytovaných služieb s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov a uvedením referencie, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa ZVO. Ak odberateľ nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač uvedie kontaktnú osobu
odberateľa spolu s jej telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom, u ktorej si je možné údaje uvádzané v zozname
overiť.
b) § 34 ods. 1 písm. c) ZVO uchádzač musí disponovať aspoň dvoma vedúcimi dopravy (kľúčoví odborníci), z ktorých
každý musí mať:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy,
- odbornú prax v riadení cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho dopravy aspoň 5 rokov,
- minimálne 1 skúsenosť s riadením prevádzky autobusovej dopravy po nepretržitú dobu minimálne 3 kalendárnych
rokov, resp. nepretržite 36 mesiacov za sebou.
Uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky predložením:
- predložením profesijného životopisu kľúčového odborníka,
- predložením dokladu o ukončenom vzdelaní kľúčového odborníka,
- predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky
účasti týkajúcej sa skúsenosti môže byť predložené aj ako súčasť životopisu.
c) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - uchádzač musí disponovať aspoň 34 vodičmi autobusu.
Uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky predložením príslušného oprávnenia podľa právneho poriadku SR
alebo iného členského štátu EÚ (vrátane štátov GPA) pre každého z vodičov.
d) § 34 ods. 1 písm. j) ZVO uchádzač musí disponovať aspoň 20 autobusmi spĺňajúcimi minimálne emisnú normu Euro
IV.
Uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky predložením kópie osvedčenia o evidencii vozidla alebo iný podobný
doklad, z ktorého vyplýva, že daný autobus spĺňa minimálne emisnú normu Euro IV a ďalší doklad (napr. nájomná
zmluva), z ktorého vyplýva, že daný autobus môže užívať na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, resp. z
neho nevyplýva, že by mal také užívanie autobusu zakázané; ak je uchádzač zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla
ako držiteľ, taký doklad predkladať nemusí.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
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IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

Verejná súťaž
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.09.2020 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.09.2020 10:30
Miesto: Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. 3
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny
zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za
uchádzača.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako ani z dôvodu
efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s budúcim poskytovateľom služieb. Predmet zákazky musí byť poskytovaný
jedným poskytovateľom, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie služieb kvalitnej mestskej autobusovej dopravy na
celom území mesta Trnava.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.07.2020
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