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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146084-2020:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Hlohovec: Služby na čistenie a zametanie ulíc
2020/S 061-146084
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výsledky verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Hlohovec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312509
Poštová adresa: M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Hlohovec
Kód NUTS: SK021
PSČ: 920 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
E-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Telefón: +421 333813384
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na
území mesta Hlohovec
Referenčné číslo: 7472/2020/232/MIK

II.1.2)

Hlavný kód CPV
90610000

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev
a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2023 v nasledovnom
rozsahu:
— bežné čistenie
— čistenie silne znečistených úsekov
— polievanie, kropenie komunikácií
— ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia
— čistenie autobusových zastávok
— čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a
predajných akciách
— úložné odpadov z čistenia
— posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom
— pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného
priestranstva -odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva
— technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného
priestranstva. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií,
priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia
na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane
m. č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými
právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmä nasledovné činnosti: Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie
a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy, posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným
materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtoku vody z topiaceho sa snehu a ľadu
pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plán zimnej údržby v textovej a
grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby v textovej
a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím termínu zimnej
údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.
Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
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
90620000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Katastrálne územie Hlohovec katastrálne územie Šulekovo

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev
a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2023 v nasledovnom
rozsahu:
— bežné čistenie
— čistenie silne znečistených úsekov
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— polievanie, kropenie komunikácií
— ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia
— čistenie autobusových zastávok
— čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a
predajných akciách
— úložné odpadov z čistenia
— posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom
— pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného
priestranstva -odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva
— technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného
priestranstva. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií,
priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia
na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane
m. č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými
právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmä nasledovné činnosti: Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie
a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy, posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným
materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtoku vody z topiaceho sa snehu a ľadu
pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plán zimnej údržby v textovej a
grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby v textovej
a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím termínu zimnej
údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.
Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

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: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

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.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie 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
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 029-067501

IV.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
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Oddiel V: Zadanie zákazky
Názov:
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na
území mesta Hlohovec
Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ ruší použitý postup verejného obstarávania podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko v lehote na predkladanie ponúk bola predložená jedna ponuka a cena ponuky uchádzača
prevýšila predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je 1 015 521,71 EUR bez DPH. Ponuka uchádzača bola 1 278
283,67 EUR bez DPH.
Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia v upravenom rozsahu.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: 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
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/03/2020
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