Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1 034 01
Ružomberok

V Ružomberku, 10.01.2020.

Všetkým záujemcom.

Vec:
Vybavenie žiadosti o nápravu.

Verejný obstarávateľ, Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok, vyhlásil v Úradnom
vestníku Európskej únie č. S 222 dňa 18.11.2019 pod značkou oznámenia 2019/S 222-544787 verejné
obstarávanie s predmetom zákazky Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto
Ružomberok postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňa 03.01.2020 bola verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom v zmysle §
164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“).
Verejný obstarávateľ preskúmal žiadosť o nápravu a skonštatoval, že žiadosť o nápravu bola doručená
spôsobom podľa § 164 ods. 3 písm. a) zákona, v lehote podľa § 164 ods. 5 písm. c) zákona a obsahuje
všetky náležitosti podľa § 164 ods. 2 zákona, a teda sa obsahom predmetnej žiadosti o nápravu začal
podrobne zaoberať a vzhľadom na čas doručenia žiadosti o nápravu a na jej rozsah pristúpil k predĺženiu
lehoty na predkladanie ponúk.
Po podrobnom preskúmaní jednotlivých bodov žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ konštatuje, že
žiadosti o nápravu čiastočne vyhovuje, pričom vykonáva nápravu v nasledovnom rozsahu.
A) Verejný obstarávateľ upravuje dĺžku linky č. 3 vo svojom okrajovom režime (príloha č. 1 k Zmluve)
nasledovne:
Vzdialenosť: 7 000 m / 5 700 m / 4 000 m.

B) Verejný obstarávateľ mení bod 5.3. prílohy č. 1 súťažných podkladov - Zmluva o poskytovaní služieb
vo verejnom záujme nasledovne:
Časť ceny za PHM

Údajová báza:
Databáza ŠÚ SR1 / DATA Cube / 2. Makroekonomické štatistiky / 2.3.4 Priemerné ceny pohonných látok v
SR / Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) [sp0202ms] / Podľa pohonu
[PCPL] v EUR
PCPL (n)
PCPL (0)

Časť ceny (n) = časť ceny (0) x

Pričom:
časť ceny (n) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km pre uplynulý štvrťrok
časť ceny (0) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km podľa Ponuky Dopravcu
PCPL (n) predstavuje priemernú cenu pohonných látok v SR (podľa pohonu) za štvrťrok, pre ktorý je
vypočítaná časť ceny (n)
PCPL (0) predstavuje priemernú cenu pohonných látok v SR (podľa pohonu) za štvrťrok predchádzajúci
štvrťroku, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk v Procese verejného obstarávania
Hodnoty časť ceny (n) a časť ceny (0) sa zaokrúhľujú matematickým zaokrúhľovaním na 4 desatinné miesta.
Hodnoty PCPL (n) a PCPL (0) sú vypočítané ako priemer cien za tri mesiace tvoriace príslušné štvrťroky.

Časť ceny za
prácu (mzdy)

Údajová báza:
1) Databáza ŠÚ SR / DATA Cube / 1. Demografia a sociálne štatistiky / 1.3.1.1 štvrťročné údaje / Priemerná
mesačná mzda podľa odvetví [pr0205qs] / Hospodárstvo SR úhrnom [PMM-HSR] v EUR
2) Vývoj minimálnej mzdy, ktorej výšku ustanovuje na základe § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde v znení neskorších predpisov vláda SR nariadením [MINM]
Časť ceny (n) = časť ceny (0) x

[

0,7 x

PMM-HSR (n)
PMM-HSR (0)

+ 0,3 x

MINM (n)
MINM (0)

]

Pričom:
časť ceny (n) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km pre uplynulý štvrťrok
časť ceny (0) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km podľa Ponuky Dopravcu
PMM-HSR (n) predstavuje Priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca hospodárstva SR zverejnenú
Štatistickým úradom SR za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, pre ktorý je vypočítaná časť ceny (n)
PCPL (0) predstavuje priemer hodnôt Priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
zverejnených Štatistickým úradom SR za dva kvartály predchádzajúce štvrťroku, v ktorom uplynula lehota
na predkladanie ponúk v Procese verejného obstarávania
MINM (n) predstavuje minimálnu hodinovú mzdu, ustanovenú nariadením vlády SR na základe § 2 ods. 1
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, účinnú počas štvrťroku, pre
ktorý je vypočítaná časť ceny (n). V prípade zrušenia minimálnej mzdy v SR sa na účely tohto ustanovenia
uplatní jej posledná hodnota účinná pred zrušením tohto inštitútu.
MINM (0) predstavuje minimálnu hodinovú mzdu, ustanovenú nariadením vlády SR na základe § 2 ods. 1
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov účinnú k termínu, v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk v Procese verejného obstarávania
Hodnoty časť ceny (n) a časť ceny (0) sa zaokrúhľujú matematickým zaokrúhľovaním na 4 desatinné miesta.
V prípade, ak vypočítaná hodnota časť ceny (n) klesne pod úroveň dosiahnutú v predchádzajúcom
štvrťroku, hodnota časti ceny za cenu časť ceny (n) práce sa neznižuje, ale zostane na úrovni
predchádzajúceho štvrťroka.

Časť ceny za
opravy, réžiu a
iné

1

Databáza ŠÚ SR
DATA Cube / 2. Makroekonomické štatistiky / 2.3.1 Indexy spotrebiteľských cien (inflácia CPI) a priemerné
spotrebiteľské ceny vybraných výrobkov / Indexy spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu
[sp0006ms] / Spotrebiteľské ceny úhrnom
[ISC]

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/jZFBb4MwDIV_Sw9cE6cJA3YzlQrZ2KR0CmO5VLSilAlIRVn5-8uqXSZtZb5Ylt-nJ_tRQwtqvLS1OXY2L5s3fxm7raolHrJ8hySfLkGyVkCz1oDrAP6Oicwbg1_FMI3v0owFUEGEGaJDxJTvYkU54D8ys_63zD4F68CGcYxQ4Cnx5UTyFTFuGEgxTxvrpJbF8z94IGaZteRad8RIKGAQPhMRE
vGI9e-IsB-x8OamqE6VEM1kI_BJXMcx9P53gMPpmkitbV1W5G97Tz4DTna80iLn0p66rTWBbz77SVDXCwARGrdwI!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLTjRTOUkwMlMz/

Časť ceny (n) = časť ceny (0) x

ISC (n)
ISC (0)

Pričom:
časť ceny (n) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km pre uplynulý štvrťrok
časť ceny (0) predstavuje príslušnú časť ceny za 1 Tarifný km podľa Ponuky Dopravcu
ISC (n) vyjadruje priemernú úroveň spotrebiteľských cien v SR za štvrťrok, pre ktorý je vypočítaná časť ceny
(n)
ISC (0) vyjadruje priemernú úroveň spotrebiteľských cien v SR za obdobie predchádzajúce mesiacu, v
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk v Procese verejného obstarávania.
Hodnoty časť ceny (n) a časť ceny (0) sa zaokrúhľujú matematickým zaokrúhľovaním na 4 desatinné miesta.
Hodnoty ISC (n) a ISC (0) sa vypočítajú ako priemer hodnôt za tri mesiace tvoriace príslušný štvrťrok.

Odôvodnenie vykonaných náprav.
Verejný obstarávateľ posúdil žiadosť o nápravu a uznal požiadavky žiadateľa v niektorých bodoch za
oprávnené, z uvedeného dôvodu pristúpil k vykonaniu nápravy v zmysle vyššie uvedeného.
Lehota na vykonanie nápravy.
Verejný obstarávateľ vykonáva nápravu momentom odoslania tohto listu.

S pozdravom,

Tomáš Mišovič
Za verejného obstarávateľa

