OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 011 09 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://zilinskazupa.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na
obdobie rokov 2020-2021
Referenčné číslo: 167
Hlavný kód CPV
60112000-6
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a
kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane
vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory
a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvania
kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.
Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti: poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo
verejnom záujme pre oblasť Oravy a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre
oblasť Kysúc. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,
vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.
Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený celkovým počtom ubehnutých tarifných kilometrov,
ktoré stanoví verejný obstarávateľ pre každú oblasť samostatne. Celkový počet tarifných km pre každú oblasť je
vypočítaný ako súčin aktuálnych tarifných kilometrov navýšený o zmluvou stanovené max. % navýšenia výkonov v
priebehu trvania kontraktu a dĺžky uzatváraného kontraktu. Matematický súčin tkm je zaokrúhlený smerom nahor na
desaťtisíce. Predpokladaná hodnota každej časti je stanovená ako súčin predpokladanej ceny na 1 tkm a celkovým
počtom tkm danej oblasti vrátane opčného plnenia.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických
špecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb vo
verejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ich
uplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.04.2019
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2019-058082
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 026-058082
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 06.02.2019

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
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VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
05.04.2019 09:00
má byť:
12.04.2019 09:00
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

VII.2)

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
05.04.2019 09:30
má byť:
12.04.2019 10:00
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ disponuje informáciou o vydaní predbežného opatrenia zo strany Úradu pre
verejné obstarávanie vo vzťahu k začatiu konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe podaných
námietok, avšak toto predbežné opatrenie nebolo verejnému obstarávateľovi doručené ani 48 hodín pred predkladaním
ponúk, verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Uvedené rozhodnutie verejný
obstarávateľ učil za účelom predídenia nejasnostiam a komplikáciám v prípade, ak by predbežné opatrenie bolo
doručené v neprimerane krátkom čase pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ danú situáciu nespôsobil a nemôže ju ovplyvniť.
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