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Slovensko-Piešťany: Služby verejnej cestnej dopravy
2020/S 251-632842
Korigendum
Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách
Služby
(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 228-562078)
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Piešťany
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00612031
Poštová adresa: Námestie SNP
Mesto/obec: Piešťany
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 921 45
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
E-mail: ingrid.lickova@piestany.sk
Telefón: +421 337765356
Fax: +421 33838776544
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.piestany.sk
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany
Referenčné číslo: 7142/2020/OIaMM/43280

II.1.2)

Hlavný kód CPV
60112000 Služby verejnej cestnej dopravy

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej
autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
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VI.6)

Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 228-562078

Oddiel VII: Zmeny
VII.1)
Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/01/2021
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 01/02/2021
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
Dátum: 31/03/2021
má byť:
Dátum: 30/06/2021
Miestny čas: 00:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 15/01/2021
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 01/02/2021
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: II.2.14)
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie
Namiesto:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31. decembra 2022 (verejný obstarávateľ predpokladá nadobudnutie
účinnosti zmluvy od 1. januára 2021 - v závislosti od ukončenia procesu verejného obstarávania tejto zákazky).
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v súlade s § 6 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní na základe údajov získaných podľa predchádzajúceho plnenia. Uvedená predpokladaná
hodnota zákazky nepredstavuje cenu bez DPH, ale cenu konečnú (netto cena), ku ktorej sa nebude pripočítavať
DPH, od tejto ceny nie je odpočítaná žiadna položka (napríklad predpokladané tržby) - ide o úplné náklady a
primeraný zisk. Hodnota je prepočítaná na celé obdobie trvania zmluvy t. j. 2 roky.
má byť:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023.
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v súlade s § 6 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní na základe údajov získaných podľa predchádzajúceho plnenia. Uvedená predpokladaná
hodnota zákazky nepredstavuje cenu bez DPH, ale cenu konečnú (netto cena), ku ktorej sa nebude pripočítavať
DPH, od tejto ceny nie je odpočítaná žiadna položka (napríklad predpokladané tržby) - ide o úplné náklady a
primeraný zisk. Hodnota je prepočítaná na celé obdobie trvania zmluvy t. j. dva roky.
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Číslo oddielu: IV.2.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o
účasť:
Namiesto:
Slovenčina
má byť:
SK, CS
VII.2)

Ďalšie dodatočné informácie:
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