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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Verejné prístavy, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36856541
Prístavná 10, 821 09 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pintér
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  www.portslovakia.com,www.vpas.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12012
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36356794
Gaštanová 13 , 811 04 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pintér
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.process-management.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Spoločnosť založená na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  Príprava a realizácia výstavby verejných prístavov na území SR a zabezpečenie ich
prevádzky a údržby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno
Referenčné číslo: VP_KN

II.1.2)    Hlavný kód CPV
63720000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Služby
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II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu
verejného prístavu Komárno. 
Pre 1. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno: 
Vytvorenie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného
prístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. 
Pre 2. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu
Komárno. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené jednotlivo pre obe časti v časti B.1 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
766 200,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  2
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi:  Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
 
71620000-0
 
63721000-9

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné prístavy 
Prístavná 10 
821 09 Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania:
Je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
261 600,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 9
Informácie o obnovenom obstarávaní
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Connecting europe facility: Transport
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
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63721000-9
 
71241000-9

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné prístavy 
Prístavná 10 
821 09 Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania:
Je uvedené v v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
504 600,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Connecting europe facility: Transport

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:  Je uvedené v časti A.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťažných
podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:  Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Je uvedené v časti A.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťažných
podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Je uvedené v časti A.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťažných
podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:  Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Je uvedené v časti A.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťažných
podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Je uvedené v časti A.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťažných
podkladoch.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač predloží doklad o odbornej
kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať
uvedené činnosti v krajine svojho sídla. 
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http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie:  Nie

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Áno

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 a čas:  31.03.2017 10:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.08.2017
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  03.04.2017 13:00
Miesto:  Verejné prístavy, a.s. 
Prístavná 10 
821 09 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená
lehota sa vzťahuje na otváranie ponúk časť "Ostatné". 
Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných
podkladov si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie, prevzatie súťažných
podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8.00h do 15.00h. 
2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v
listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 
3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho
(slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 
4. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky. 
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške: 
pre 1. časť predmetu zákazky: 10 000,00 Eur, 
pre 2. časť predmetu zákazky: 25 000,00 Eur. 
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 
6. Dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú 
zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
7.Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) 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, 820 05 Bratislava

4/5



Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4.3)    Postup preskúmania
VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.02.2017
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