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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89994-2017:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
2017/S 049-089994

Oznámenie o vyhlásení 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.3) Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-profilov/zakazky/7482
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

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
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II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:
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
a 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.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 310 000.00 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
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
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 310 000.00 EUR
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II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
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: VS01/2017.

II.2.14) Doplňujúce informácie
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 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 preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).
Obstarávateľská organizácia požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti –
osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO dokladmi podľa § 32
ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO. Skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 32 ods. 1 písm. g) a h)
uchádzač nepreukazuje dokladmi, nakoľko uvedené preukazuje obstarávateľská organizácia.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje
sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak bude relevantné, obstarávateľská organizácia bude postupovať pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO.
Podľa § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov (ZP) vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016
je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) v rozsahu zapísaných skutočností.
Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o
trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov
sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej
úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu,
ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
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V súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). V prípade predbežného
nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, uchádzač postupuje a vyplní formulár
JED podľa ZVO a súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený spolu
s formulárom JED na internetovej stránke UVO. Formulár JED s údajmi o obstarávateľskej organizácii sa
nachádza zverejnený v profile obstarávateľskej organizácie a tiež ako súčasť súťažných podkladov v oddiele
F príloha č. 7 súťažných podkladov. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v
zmysle § 32 ZVO.
Podrobné informácie týkajúce sa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (osobné postavenie podľa § 32
ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO.
Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predloží prehľad o
celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
Podľa § 33 ods. 2 ZVO uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2
ZVO.
V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
v rámci tohto verejného obstarávania v súlade s § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom (JED),
hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj (áno/nie) pre všetky podmienky účasti bez
toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED. Ak uchádzač nevyužije globálny údaj pre všetky podmienky
účasti, v časti IV. JED vyplní v oddiely B: Ekonomické a finančné postavenie bod 6.
V prípade, ak uchádzač/záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, obstarávateľská organizácia uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem štátu, kde má uchádzač sídlo.
V súlade s § 33 ods. 4 ak uchádzač/záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určeným dokumentom, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný dokument,
ktorým uchádzač/záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie (pokiaľ tento dokument považuje
obstarávateľská organizácia za vhodný).
Uchádzač/záujemca pri prepočte cudzej meny na EURO (EUR) použije kurz Európskej centrálnej banky (ECB)
platný v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Publikačným úradom v Úradnom
vestníku verejného obstarávania EÚ.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Podrobné informácie týkajúce sa určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (finančné a ekonomické
postavenie podľa § 33 ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Obstarávateľská organizácia požaduje od uchádzačov splniť vyššie uvedenú podmienku účasti podľa § 33 ods.
1 písm. d) ZVO týkajúcu sa celkového obratu nasledovným spôsobom:
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Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom
uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky (za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a
strát (ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo) alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov
(ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Minimálny celkový obrat za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (súhrnne
za určené obdobie) musí byť 300 000 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Podmienku účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO týkajúcu sa celkového obratu obstarávateľská organizácia
určila za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi uchádzačmi, ktorí jej splnením preukážu
schopnosť plniť si svoje finančné záväzky vo vzťahu k predmetu zákazky. Uvedená podmienka je podľa
obstarávateľskej organizácie primeraná výške predpokladanej hodnoty zákazky, zložitosti a rozsahu predmetu
zákazky.
Podrobné informácie týkajúce sa určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (finančné a ekonomické
postavenie podľa § 33 ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto ZVO.
Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO
predložením dokumentov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. l) ZVO uvedením
podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Podrobné informácie týkajúce sa určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (technická spôsobilosť
alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovnú minimálnu úroveň požiadaviek pre splnenie podmienky
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač musí zoznamom poskytnutých služieb preukázať, že za
predmetné obdobie poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet
zákazky uvedený v oddiele C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Rovnakým alebo podobným
charakterom ako predmet zákazky sa rozumie tiež vypracovanie štúdie realizovateľnosti alebo technicko-
ekonomickej štúdie pre modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu stavby dráhy. V predloženom zozname
budú uvedené minimálne 2 takto poskytnuté a zrealizované služby. Vyžaduje sa, aby aspoň jedna poskytnutá
služba rovnakého alebo podobného charakteru uvedená v zozname za predmetné obdobie bola zrealizovaná
s rozpočtovým nákladom služby nad 100 000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť vyhotovený ako originál
podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, alebo ako úradne osvedčená kópia. Odôvodnenie
primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO: Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač
preukáže praktické skúsenosti s poskytnutím služieb rovnakého alebo podobného charakteru v porovnateľnom
rozsahu, ako je predmet zákazky. Zároveň obstarávateľská organizácia nadobudne vedomosť, či má uchádzač
v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s poskytnutím obdobných služieb.
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Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovnú minimálnu úroveň požiadaviek pre splnenie podmienky
účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO: Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacimi zamestnancami (tzv. kľúčoví
odborníci uchádzača), ktorí spĺňajú minimálne požiadavky (podrobne uvedené v súťažných podkladoch),
pričom splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukáže predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii
a životopisov kľúčových odborníkov, a z obsahu týchto dokladov musí jednoznačne vyplývať splnenie
podmienok (ktoré sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch). Minimálne požiadavky musia spĺňať
nasledovní kľúčoví odborníci uchádzača: kľúčový expert č. 1 (vedúci tímu), expert/odborník na trakčné vedenie,
expert/odborník na pozemné stavby dopravnej infraštruktúry, expert/odborník na environmentalistiku. V
prípade požiadaviek obstarávateľskej organizácie týkajúcich sa predloženia dokladov o ukončenom vzdelaní,
autorizačných osvedčení, dokladov o odbornej spôsobilosti prípadne dokladov o odbornej praxi vyššie
uvedených expertov / odborníkov vrátane vedúceho tímu, obstarávateľská organizácia bude akceptovať aj
adekvátny ekvivalent požadovaného dokladu, ak tento doklad, ktorý vydáva iná krajina než Slovenská republika
je platný a úradne preložený do slovenčiny. Ak je pôvodný doklad písaný v českom jazyku, úradný preklad
dokladu do slovenčiny sa nevyžaduje. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods.
5 ZVO: Obstarávateľská organizácia stanovila požiadavky na kľúčových odborníkov uchádzača (podrobne
vymedzené v súťažných podkladoch) s cieľom, aby mohla byť služba poskytnutá kvalifikovanými osobami a aby
výsledný produkt služby bol vyhotovený na dostatočnej odbornej úrovni.
Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovnú minimálnu úroveň požiadaviek pre splnenie podmienky
účasti podľa § 34 ods.1 písm. l) ZVO: Uchádzač v ponuke predloží vyplnený formulár (Oddiel F Príloha č. 6
súťažných podkladov), kde uvedie relevantné údaje podľa predtlače formulára tak, aby splnil danú podmienku
účasti. Bližšie informácie týkajúce sa využitia subdodávateľov sú uvedené (Oddiel A bod I.11; Oddiel E bod
I.1.6) súťažných podkladov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Obstarávateľská organizácia určila podmienku účasti za účelom overenia si skutočnosti, či uchádzač/záujemca
má v úmysle poskytnúť službu aj prostredníctvom subdodávateľov.
Podrobné informácie týkajúce sa určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (technická spôsobilosť
alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:
Podrobné informácie týkajúce sa požiadaviek na vzdelanie, kvalifikáciu, odbornú prax a spôsobilosť osôb
poskytovateľa služby (zhotoviteľa diela) vrátane odkazov na príslušnú legislatívu sú uvedené v súťažných
podkladoch.

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonávania zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním 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
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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

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 09:00

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: 19/04/2017
Miestny čas: 09:00
Miesto:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, II. poschodie, miestnosť č. 202.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné.

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:
V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií v predmetnom verejnom
obstarávaní bude uskutočňovať výhradne písomne (iba listinnou formou).
Komunikácia v predmetnom verejnom obstarávaní sa vyžaduje v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.
Výnimka platí pre český jazyk, ktorý je rovnako akceptovaný.
Doručovanie listinných písomností sa bude uskutočňovať poštou prostredníctvom poštovej prepravy s využitím
služby Doporučená zásielka + 1. trieda (obstarávateľská organizácia odporúča využiť túto službu s doručenkou)
alebo prostredníctvom ekvivalentnej služby iného doručovateľa.
Pracovný čas podateľne obstarávateľskej organizácie pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
dňoch (pondelok až piatok) v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov
doručovať písomnosti osobne do podateľne obstarávateľskej organizácie.
Podľa § 28 ods. 2 ZVO obstarávateľská organizácia odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že predmet
zákazky tvorí jeden celok. Predmetom zákazky je dodanie štúdie realizovateľnosti ako celku od jedného
dodávateľa, pretože garancia kvality štúdie ako uceleného dokumentu je podmienkou pre správne rozhodnutie
a určenie postupnosti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie trolejbusových dráh.
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť v ponuke variantné riešenie(a) vo vzťahu k predmetu zákazky.
Obhliadka miesta poskytnutia služby, ktorá je predmetom zákazky, nie je potrebná a nebude realizovaná.
Obstarávateľská organizácia uplatní postup podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) ak bude relevantné.
Obstarávateľská organizácia požaduje od uchádzača zábezpeku ponuky. Zábezpeka ponuky je stanovená
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vo výške 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc EUR). Spôsob zloženia zábezpeky a ďalšie informácie týkajúce sa
zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľská organizácia bezodkladne poskytne
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v
lehote a spôsobom podľa ustanovení § 48 ZVO a informácií v súťažných podkladoch.
Obstarávateľská organizácia poskytuje v súlade s § 43 ZVO bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup
k súťažným podkladom a ostatnej zverejňovanej dokumentácii z predmetného verejného obstarávania (okrem
dokumentov podľa § 64 ods.2 ZVO) a to zverejnením týchto dokumentov vo svojom profile, ktorého URL adresa
je zverejnená v záhlaví tohto oznámenia. Na základe uvedeného obstarávateľská organizácia nebude súťažné
podklady vrátane príloh k súťažným podkladom poskytovať záujemcom vyhotovené v listinnej forme poštovou
prepravou. V prípade, ak záujemca má záujem o tieto súťažné podklady vrátane príloh k súťažným podkladom
v elektronickej forme v prepisovateľnom formáte vyhotovenia (WORD), odošle obstarávateľskej organizácii v
listinnej forme písomnú žiadosť o zaslanie súťažných podkladov s prílohami vyhotovených v elektronickej forme
v prepisovateľnom formáte (WORD). Obstarávateľská organizácia požadovanú dokumentáciu v elektronickej
forme uloženú na CD nosiči odošle službou poštovej prepravy doporučene s doručenkou + 1. trieda najbližší
pracovný deň po doručení písomnej žiadosti hospodárskeho subjektu o ich poskytnutie; pričom o týchto
hospodárskych subjektoch obstarávateľská organizácia vedie evidenciu.

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:
08/03/2017

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

