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Slovensko-Žilina: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
2018/S 059-130607

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

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

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
36007099
Kvačalova 2
Žilina
011 40
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón:  +421 415660168
E-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk 
Fax:  +421 415643743
Kód NUTS: SK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.dpmz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7482

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: subjekt postupujúci podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.

I.5) Hlavná činnosť
Iná činnosť: služby mestskej trolejbusovej a autobusovej verejnej dopravy

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Štúdia realizovateľnosti - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej
dráhy, meniarní a obratísk
Referenčné číslo: VS01/2017

II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:

mailto:peter.durkovsky@dpmz.sk
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Predmetom zákazky je služba spočívajúca vo vypracovaní a dodaní štúdie realizovateľnosti národného
projektu. Jedná sa o neinvestičný projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Riadiacim orgánom pre vyššie uvedený operačný program
je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti - Výstavba
modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní,
výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. Podrobné vymedzenie a špecifikácia predmetu zákazky
je uvedené v súťažných podkladoch.

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

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 259 800.00 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71241000

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania štúdie realizovateľnosti bude sídlo obstarávateľskej organizácie Dopravný podnik mesta Žiliny
s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

II.2.4) Opis obstarávania:
V nadväznosti na stanovenú výšku predpokladanej hodnoty zákazky, dostupnosť služby na trhu a skutočnosť,
že predmet zákazky má byť spolufinancovaný aj z prostriedkov Európskej únie, použije obstarávateľská
organizácia ako postup verejného obstarávania predmetu zákazky verejnú súťaž, ktorá je legislatívne bližšie
špecifikovaná v druhej hlave zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako ZVO). Relevantné
informácie upravujúce postup predmetného verejného obstarávania sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Predmetom verejného obstarávania realizovaného postupom verejnej súťaže je služba spočívajúca vo
vypracovaní a dodaní štúdie realizovateľnosti národného projektu. Bližšie informácie týkajúce sa špecifikácie a
opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zhotoviteľ dodá dielo štúdiu realizovateľnosti v termíne najneskôr do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy o dielo. Štúdia realizovateľnosti musí byť vyhotovená v listinnej forme aj v digitálnej forme (vo
formátoch bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch) na neprepisovateľnom médiu (CD, DVD) v počte 9x
v listinnej forme a 9x v digitálnej forme (v oboch jazykových mutáciách, t.j. v slovenskom jazyku a v anglickom
jazyku).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: nie

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: VS01/2017

II.2.14) Doplňujúce informácie
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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020; prioritná os 3: verejná osobná doprava; špecifický
cieľ: 3.1: zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie
infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu; aktivita: E.

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
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 049-089994

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 č.: VS01/2017

Názov:
Štúdia realizovateľnosti výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry
trolejbusovejdráhy, meniarní a obratísk.

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/03/2018

V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Reming consult a.s.
35729023
Trnavská cesta 27
Bratislava
831 04
Slovensko
Kód NUTS: SK010
Dodávateľom je MSP: áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89994-2017:TEXT:SK:HTML
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Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 310 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 259 800.00 EUR

V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 15 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:
Subdodávateľ poskytne na základe uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom svoje odborné kapacity pri
realizovaní tej oblasti zákazky, kde je nevyhnutné využitie kvalifikačných predpokladov experta/odborníka
na trakčné vedenie. Uvedené sa viaže na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g), týkajúcu sa experta/
odborníka na trakčné vedenie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:

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:
22/03/2018

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

