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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184386-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2019/S 077-184386
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Výsledky verejného obstarávania
Tovary
Legal Basis:
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: 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://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7482
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.6)

Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

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

Názov:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

II.1.2)

Hlavný kód CPV
30200000

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre
účely zabezpečenia informatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a
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uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia vozidlového a komunikačného systému, modernizácia
dispečerského riadenia, elektronických zastávkových informačných panelov, zavedenie internetového predaja
cestovných lístkov, zavedenie platby bankovou kartou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v
súťažných podkladoch.
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

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre
účely zabezpečenia informatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a
uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia vozidlového a komunikačného systému, modernizácia
dispečerského riadenia, elektronických zastávkových informačných panelov, zavedenie internetového predaja
cestovných lístkov, zavedenie platby bankovou kartou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v
súťažných podkladoch.

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:
NFP302010L880

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

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: 2018/S 033-072641
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IV.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
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Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka č.: VS01/2018
Názov:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ ruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko boli
v procese predmetného verejného obstarávania zistené a preukázané dôvody, pre ktoré nemožno v tomto
verejnom obstarávaní pokračovať, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohlo
mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Obstarávateľ zároveň uvádza, že upraví predmet zákazky a
po zvážení potrieb a možností obstarávateľa v nadchádzajúcom období vyhlási nové verejné obstarávanie v
zmysle postupov zákona o verejnom obstarávaní.
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:
15/04/2019
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