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Slovensko-Žilina: Autobusy verejnej dopravy
2017/S 213-442435
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výsledky verejného obstarávania
Tovary
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://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba 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:
Nákup autobusov s dieselovým pohonom.
Referenčné číslo: VS02/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
34121100

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní
za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových,
mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom.
Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a
budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie
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: 3 359 720.00 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky bude príslušná vozovňa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.,
nachádzajúca sa v meste Žilina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)

Opis obstarávania:
V nadväznosti na stanovenú výšku predpokladanej hodnoty zákazky, dostupnosť tovaru 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. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní
za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových,
mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom.
Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a
budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Informácie upravujúce
postup predmetného verejného obstarávania a bližšie informácie týkajúce sa špecifikácie a opisu predmetu
zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Technické vyhotovenie vozidla / Relatívna váha: 15
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Celková cena autobusov spolu / Relatívna váha: 75
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Prevádzkové náklady na spotrebu energie / Relatívna váha: 10

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: NFP302010L588 (referenčné číslo: VS02/2017).

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020.

Oddiel IV: Postup
07/11/2017
S213
http://ted.europa.eu/TED

- - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

2/4

Ú. v. EÚ/S S213
07/11/2017
442435-2017-SK

- - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž

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
Použila sa elektronická aukcia

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 113-227247

IV.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

3/4

Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka č.: VS02/2017
Názov:
Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)

Zadanie zákazky

V.2.1)

Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/11/2017

V.2.2)

Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3)

Názov a adresa dodávateľa
Solaris Bus & Coach S.A.
Obornicka 46
Bolechowo – Osiedle, Owińska
32005
Poľsko
Kód NUTS: PL418
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4)

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 753 400.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 3 359 720.00 EUR

V.2.5)

Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
VI.4)

Postupy preskúmania
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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:
03/11/2017
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