MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Postup verejného obstarávania:

Zadávanie nadlimitnej zákazky - postup zadávania zákazky:
verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

(SLUŽBY)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(úprava súťažných podkladov 1)

Predmet zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom
záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany

_____________________________________________

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

_____________________________________________

Ing. arch. Petra Konečná
vedúca Odboru výstavby a dopravy

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

_____________________________________________

Ingrid Ličková
referent pre verejného obstarávania
__________________________________________________________________________________________

december 2020

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku III. PREDMET ZMLUVY mení
odsek 3.5.21 nasledovne:
3.5.21

zabezpečiť označenie autobusov na autobusovej linke o východiskovej a cieľovej
zastávke vpredu za čelným sklom autobusu a číslom linky vpredu za čelným sklom
autobusu a na zadnom čele karosérie autobusu;

V Prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VII. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ
SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME mení číslovanie posledného odseku na 7.6 a v článku VIII.
SANKCIE – ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA sa mení číslovanie odseku 8.3 tak,
že predposledný odsek sa zmení na 8.3.8 a posledný odsek sa mení na 8.3.9.

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VIII. SANKCIE – ÚROKY Z
OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA mení odsek 8.3.8, ktorý je prečíslovaný v zmysle úpravy
Prílohy k súťažným podkladom v „Návrhu zmluvy“ podľa odpovede verejného obstarávateľa
na otázku č. 5, ktorú obdržal od uchádzača, nasledovne:
8.3.8

100,- EUR (slovom: Jednosto eur) za nevydanie cestovných lístkov, a to za úmyselné
nevydanie cestovných lístkov vodičom autobusu, s výnimkou zlyhania technického
zariadenia na výdaj cestovných lístkov a v prípade tzv. „čierneho pasažiera“,

UPOZORNENIE:
Upravená Príloha Návrh zmluvy v zmysle vyššie uvedeného je zverejnená v Profile verejného
obstarávateľa.
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