ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
INVESTÍCIÍ A NAKLADANIA S MAJETKOM
Všetkým záujemcom
V Žiline, dňa 25. februára 2019
VEC
Oznámenie o úprave vybraných ustanovení Zmluvy a jej príloh

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým Záujemcom, že upravuje nižšie uvedené ustanovenia:
- Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne
Kysuce
- Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne
Orava
(ďalej len ako „Zmluva“)
zverejneným k zákazke s názvom Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo
verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021
uverejnenej dňa 6. februára 2019 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2019/S 026-058082 a vo Vestníku ÚVO
č. 27/2019 zo dňa 7. februára 2019 pod číslom 3742 – MSS.
Úpravy Zmluvy (a to vo vzťahu k obidvom častiam predmetu zákazky) sa týkajú:
1. bodu 7.1 písm. b) Zmluvy upravujúcej povinnosť dopravcu akceptovať zmeny Technickoprevádzkových štandardov bez nároku na úpravu zmluvne stanovenej odmeny za Služby.
Verejný obstarávateľ posúdil uvedený bod zmluvy a rozhodol sa upraviť ho tak, že Objednávateľ nebude
mať právo počas trvania Zmluvy jednostranne zmeniť Technicko-prevádzkové štandardy, ktoré sú
predmetom osobitnej prílohy Zmluvy. Ponechá si však právo stanoviť termín prechodu na Výhľadové
Technické a prevádzkové štandardy pre IDS ŽK, obsiahnuté v časti B. tejto prílohy, v súvislosti s
predpokladaným zavedením IDS ŽK. (Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja).
Verejný obstarávateľ uverejní upravenú zmluvu pre obidve časti do 2 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia.
2.

prílohy č. 5 Zmluvy - Prepravného poriadku pre pravidelnú prímestskú dopravu z dôvodu, že
verejný obstarávateľ nemá v uvedenom dokumente správne určené prepravné podmienky (a to
konkrétne v čl. VII bode 9, čl. X. a čl. XI bod3).

Verejný obstarávateľ posúdil uvedené body Prílohy č. 5 Zmluvy a rozhodol sa, že danú Prílohu Zmluvy
v dotknutých bodoch upraví, a to tak, aby rešpektovali únijné a slovenské právne normy.
Verejný obstarávateľ uverejní upravenú zmluvu pre obidve časti do 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
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Verejný obstarávateľ súčasne týmto oznámením vysvetľuje pojem „Predpokladaný
východiskový počet vodičov prepočítaný na celé úväzky“ , ktorý sa pre účely časti – Ponuka –
súťažných podkladov a Zmluvy vypočíta (na 1 des. m) ako:
Výpočet priemerného evidenčného počtu vodičov prepočítaného na plne zamestnaných
(na 1 des. m.) ako: súčet priemerného evidenčného počtu vodičov zamestnaných na plný
pracovný čas a prepočítaného priemerného evidenčného počtu vodičov zamestnaných na iný ako
plný pracovný čas.
Pracovný pomer na iný ako plný pracovný čas je pracovný pomerom na kratší pracovný čas v zmysle
§ 49 Zákonníka práce.
Verejný obstarávateľ uverejní upravené súťažné podklady v časti Ponuka pre obidve časti
do 2 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
S úctou
v. r.
JUDr. Elena Sivová
Riaditeľka odboru verejného obstarávania,
investícií a nakladania s majetkom
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