1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na
území mesta Svit. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na dobu 5 rokov.
2.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom
predpokladaného celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t. j.
za obdobie 5 rokov.
3.Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na základe
predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie 1. kalendárny rok od účinnosti
Zmluvy (12 mesiacov) v objeme 58 000 plánovaných celkových km.
4.Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb vo
verejnom záujme = Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, vychádzajúc z pravidiel
odmeňovania určených v Zákone o cestnej doprave.
5.Úhrada výkonu: Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté Dopravné služby každoročne uhrádzať
Dopravcovi Príspevok v lehotách splatnosti podľa tejto Zmluvy a v dohodnutej výške. Akékoľvek
platby, ktoré je Objednávateľ povinný uhradiť Dopravcovi sa považujú za uhradené dňom pripísania
príslušnej platby na účet Dopravcu, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
6.Cestovný poriadok a tarifa cestovného: Výška cestovného v mestskej hromadnej doprave je daná
tarifou a odsúhlasená Verejným obstarávateľom. V rámci samotnej realizácie plnenia si bude úspešný
uchádzač na základe Verejným obstarávateľom schváleného Cestovného poriadku povinný zostaviť
vlastné obehy vozidiel so zohľadnením všetkých požiadaviek uvedených v Oznámení, Súťažných
podkladoch a taktiež požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov.
7.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto Zákazky v TKM je vymedzený prostredníctvom
predpokladaného počtu všetkých odjazdených kilometrov za celú dobu realizácie tejto Zákazky podľa
§ 6 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, t. j. za obdobie trvania Zmluvy 5 rokov a možného
predĺženia trvania Zmluvy o 1 rok.
8.Zmeny v rozsahu plnenia môžu byť vynútené a Verejným obstarávateľom požadované najmä v
súvislosti so zmenou dopravných potrieb na území mesta Svit v dôsledku vzniku či zániku školského
zariadenia, vzniku alebo zániku pracovných príležitostí, zániku niektorých dopravných prepojení alebo
vzniku niektorých dopravných prepojení, zmien potrieb pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
v preprave cestujúcich a pod.
9.Verejný obstarávateľ si tak s ohľadom na vyššie uvedené vyhradzuje právo v priebehu platnosti
uzatvorenej Zmluvy a za podmienok dohodnutých v Zmluve jednostranne zvýšiť alebo znížiť rozsah
plnenia realizácie Zákazky za celú dobu plnenia maximálne o 10 % oproti predpokladanému rozsahu
plnenia tejto Zákazky bez úpravy ceny. Verejný obstarávateľ upozorňuje na to, že bude oprávnený
upraviť rozsah plnenia Zákazky aj takým spôsobom, ktorý bude mať taktiež vplyv na rozsah
potrebného vozidlového parku uchádzača. Úspešný uchádzač bude povinný takéto zmeny v predmete
a v rozsahu plnenia Zákazky akceptovať za podmienok uvedených v Zmluve.

