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INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE

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

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
IČO:  00691089
Tr. KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková
Telefón: +421 557890636
Email: lenka.cechovapisarcikova@mckvp.sk
Fax: +421 557890633
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  www.mckvp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6911

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433039
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese:  vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
https://obstaravanie.eranet.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Koncesia na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových prístreškov MHD

II.1.2)    Hlavný kód CPV
92000000-1

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom koncesie je zabezpečenie (vybudovanie), osadenie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na
území Mestskej časti Košice Sídlisko KVP v počte 24 ks (podľa zadania verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ
požaduje od koncesionára osadenie nových prístreškov na území mestskej časti na vlastné náklady, ktoré následne bude
zároveň prevádzkovať. Prevádzkovanie prístreškov bude pozostávať najmä z ich údržby a za účelom prevádzkovania
reklamy na osadených prístreškoch počas platnosti koncesnej zmluvy.

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

44212321-5
 
45213315-4
 
79341000-6

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Územie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmet koncesie zahŕňa: 
1.osadenie nových prístreškov MHD v lokalitách Mestskej časti Košice Sídlisko KVP  
2.čistenie a údržbu týchto prístreškov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu koncesnej doby 
3.prevedenie vlastníckeho práva k prístreškom na verejného obstarávateľa po ukončení doby trvania zmluvného vzťahu 
Výsledkom koncesie bude modernizácia a skvalitnenie podmienok pre cestujúcich v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP.
Koncesionár bude v súlade s koncesnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi prevádzkovať autobusové
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prístrešky MHD vo svojom mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave.
Pri prevádzkovaní prístreškov MHD bude koncesionár vystupovať ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp.
iným správnym a kontrolným orgánom, bude zodpovedať za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s jeho činnosťou a výlučne sám znášať následky v prípade ich porušenia. Prístrešky MHD budú
vybudované na náklady koncesionára, ktorý bude zároveň zabezpečovať ich čistenie v intervale min. 1x mesačne a ich
ďalšiu následnú údržbu, taktiež na vlastné náklady. Protiplnením za poskytované služby je právo koncesionára využívať
steny prístreškov MHD umiestnených na pozemkoch v majetku mesta Košice, ktorých správu na základe príslušných
zmlúv o zverení majetku mesta Košice do správy vykonáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, za účelom umiestnenia
reklamných zariadení tzv. citylightov. Príjmy plynúce z prevádzky týchto reklamných zariadení sú príjmom koncesionára.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie
Podrobné informácie ku kritériám na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v koncesnej dokumentácii.

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:  1.1. §32 ods. 1 písm. e) ZVO - kópia dokladu, že uchádzač je oprávnený poskytovať
službu v predmete koncesie 
1.2. §32 ods. 1 písm. f) ZVO - čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
1.3 . §32 ods. 1 písm. c) ZVO - potvrdenie miestne príslušného daňového a colného úradu nie staršie ako 3 mesiace, že
uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a
colnému úradu podľa osobitných predpisov 
1.4 . §32 ods. 1 písm. d) ZVO - potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že nebol na majetok uchádzača
vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady, ak verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.  
Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk
umožňuje prístup informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady: 
bod 1.1. §32 ods. 2 písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) 
bod 1.3. §32 ods. 2 písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) 
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sa
nevyžadujú.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  04.08.2021 15:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ zadáva podlimitnú koncesiu v súlade s ustanovením §118 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom koncesie je uzavretie
koncesnej zmluvy za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ pri zadávaní
podlimitnej koncesie postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet koncesie boli primerané jeho kvalite a cene.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021
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