
          MESTO PRIEVIDZA
                      
               Mestský úrad,
             
               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

                          
Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:                          Mesto Prievidza                                         
IČO:                             318 442
Sídlo:                            Námestie slobody 14  
                                      971 01 Prievidza    

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová
      Telefón :                        046/5179713
      E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk    

      Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Lucia Dujničová
      Telefón :                        046/5179613
      E- mail  :                        lucia.dujnicova@prievidza.sk    
         
2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                 
      2.1 Názov zákazky : „Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza“
      2.2 Druh zákazky :   zákazka na poskytnutie služby
      2.3 Miesto dodania:  Mestský úrad v Prievidzi
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb.  
       
3.  Opis predmetu zákazky :   

3.1  Predmetom obstarávania  je  vypracovanie  odbornej  štúdie,  ktorej  cieľom je  optimalizácia
mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza.  Uskutoční sa z dôvodu zlepšovania kvality
a disponibility  dopravnej  infraštruktúry.  Ďalším  dôvodom  pre  vypracovanie  nového
grafikonu je stanovenie zásad pre optimalizáciu a úsporu siete MHD ako aj  vypracovanie
plánu  dopravnej  obslužnosti,  ktorý  bude  obsahovať  návrh  optimalizovaného  linkového
usporiadania  a  návrh  štandardov  dopravnej  obslužnosti  MHD.  Súčasťou  optimalizácie
mestskej hromadnej dopravy bude aj výpočet turnusových obehov autobusov

      3.2 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o poskytnutí služby 
      3.3 Dodanie predmetu zákazky –do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.  Možnosť predloženia ponuky na:
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
  
5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa vo výške 50%
z celkových nákladov a zvyšných 50 % z rozpočtu SAD Prievidza, a. s., kód zdroja 08.01.03.

5.2 Zálohy nebudú  poskytované.
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6.  Podmienky účasti uchádzačov:
6.1 Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo          

poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu

6.2 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 
       založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na  
       zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a
       pod.). 
6.3 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym           
       zástupcom uchádzača.

        
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke

7.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách. 
7.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú

cenu uvedie v zložení:
   7.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez  DPH,    
   7.3.2 sadzba  DPH a výška  DPH,
   7.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

7.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH,  upozorní.

7.5 Kritérium na vyhodnotenie bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania, uvedené podľa
tabuľky. Najnižšia cena predmetu obstarávania umiestnená na prvom poradí a ďalšie ponuky
v poradí podľa výšky cenovej ponuky za predmet obstarávania. Ponuka musí splniť všetky
požadované časti cenovej ponuky.
KRITÉRIUM PRE HODOTENIE  ( pri dodržaní minimálnych technických 
a kvalitatívnych  požiadaviek verejného obstarávateľa – podľa opisu v prílohe)

p.
č.

Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste
Prievidza

cena celkom
bez DPH s DPH

1. Celková cena za odbornú štúdiu
CENA CELKOVÁ SPOLU: 

7.6 V  prípade  rovnosti  súčtu  bodov  po  vyhodnotení  uchádzačov  za  splnenia  požiadaviek
predmetu obstarávania požadované vo výzve, zmluva sa uzatvorí s uchádzačom, ktorý podal
cenovú ponuku skôr do podateľne úradu. 

8.  Lehota na predloženie ponúk:
 8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  16.04. 2014 do 13,00 hod. 
 8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. 
8.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených 

       obálkach a označené : „Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza“. 
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9.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 
      zašle iba  úspešnému uchádzačovi.
9.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 
      verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí
9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
      v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.5 V prípade nepredloženia ani dodatočne vyžiadaných dokladov, ktoré sú podmienkou účasti 

bude túto skutočnosť verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienok a uzavrie 
zmluvu s druhým úspešným uchádzačom, ktorý má splnené všetky podmienky účasti.

  
Za opis predmetu obstarávania: Ing. Lucia Dujničová ...............
V Prievidzi, 04.04.2014

                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková
                                                                                                    primátorka mesta
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