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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385329-2017:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Trnava: Projekty rozvoja verejnej správy
2017/S 188-385329
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Mesto Trnava
00313114
Trhová 3
Trnava
917 71
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Branišová
Telefón: +421 918947037
E-mail: marcela.branisova@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Kód NUTS: SK021
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://josephine.proebiz.com
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://josephine.proebiz.com

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: územná samospráva

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: územná samospráva

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

Názov:
Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia.
Referenčné číslo: ÚTVO 34333/2017/Bšá

II.1.2)

Hlavný kód CPV
75112100

II.1.3)

Druh zákazky
Služby
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II.1.4)

Stručný opis:
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov:
— Plán udržateľnej mobility (PUM),
— Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO),
— Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA,
— Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.
Zákazka bude financovaná formou poskytnutia nenávratného finančného príspevku z operačného
programu: Integrovaným regionálnym operačným programom 2014–2020 v zmysle rozhodnutia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 16.2.2017 a to vo výške 95 %.
Kód výzvy: IROPPOI-SC121-2016-9.
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Verejný obstarávateľ Mesto Trnava poskytne 5 % mieru spolufinancovania z vlastných zdrojov.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 676 448.00 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
79300000
72222200

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov:
— Plán udržateľnej mobility (PUM).
— Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO).
— Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA.
— Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.
Zákazka bude financovaná formou poskytnutia nenávratného finančného príspevku z operačného
programu: Integrovaným regionálnym operačným programom 2014-2020 v zmysle rozhodnutia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 16.2.2017 a to vo výške 95 % .
Kód výzvy: IROPPOI-SC121-2016-9.
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Verejný obstarávateľ Mesto Trnava poskytne 5 % mieru spolufinancovania z vlastných zdrojov.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
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Hodnota bez DPH: 676 448.00 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.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-POI-SC121-2016-9.

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:
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
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.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

30/09/2017
S188
http://ted.europa.eu/TED

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

3/6

Ú. v. EÚ/S S188
30/09/2017
385329-2017-SK

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

4/6

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo
ekonomické postavenie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Doklady zmysle ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a), t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vo
vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:
a) si plní svoje záväzky,
b) nie je v nepovolenom debete,
c) bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia,
nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejné mu
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na
poskytnutie tovarov a služby, t. j. doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Skupina dodávateľov v zmysle § 37 ods. 3 preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

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:
Podmienky vykonania zákazky sú špecifikované v súťažných podkladoch.

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie 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.1.4)

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)
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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: 31/10/2017
Miestny čas: 10:00

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: 31/12/2017

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/10/2017
Miestny čas: 13:00
Miesto:
Radnica, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa.

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

Informácie o elektronickom riadení práce

VI.3)

Doplňujúce informácie:
D).

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
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Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/09/2017
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