MESTO PIEŠŤANY
Nám. SNP č. 1475/3, 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 3)
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Predmet zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom
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VEREJNÁ SÚŤAŽ

ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

V súťažných podkladoch sa v čl. 22 bod 22.2 časti IV. Predkladanie ponuky kapitoly A.1.
mení tak, že znie nasledovne:
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 05.02.2021 o 12:00 h

V súťažných podkladoch sa v čl. 24 bod 24.1 časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
kapitoly A.1. mení tak, že znie nasledovne:
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 05. 02. 2021 o 13:00 h
na adrese: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, v zasadacej
miestnosti MsÚ

V prílohe k súťažným podkladom „Návrhu zmluvy“ sa v článku III. PREDMET ZMLUVY mení
odsek 3.5.7:
„3.5.7 v prípade mimoriadnej udalosti v doprave alebo iných náhodných udalostí, zabezpečiť
náhradnú prepravu v primeranom rozsahu, s prihliadnutím na aktuálne personálne a
technické možnosti Dopravcu náhradným autobusom, ktorým môže byť aj autobus
štandardne používaný v prímestskej doprave veľký autobus s dĺžkou min. 10,5 m alebo
náhradným autobusom uvedeným v ods. 3.5.9 tejto zmluvy;“

V prílohe k súťažným podkladom „Návrhu zmluvy“ sa v článku III. PREDMET ZMLUVY mení
odsek 3.5.13:
„3.5.13 plniť počas účinnosti tejto Zmluvy požiadavku na certifikovaný systém manažérstva
kvality podľa ISO 9001 v oblasti predmetu Zmluvy* alebo požiadavku na osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov potvrdzujúce splnenie noriem
zabezpečenia kvality* alebo požiadavku na dôkazy o zabezpečení systému riadenia
kvality v oblasti predmetu Zmluvy predložené poskytovateľom vo verejnom
obstarávaní* a plniť počas účinnosti tejto Zmluvy požiadavku na certifikovaný
systém vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek
noriem environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 v oblasti predmetu
Zmluvy** alebo požiadavku na rovnocenný certifikát systému manažérstva vydaný
príslušným orgánom krajín Európskej únie** alebo požiadavku na dôkazy o
opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené Poskytovateľom,
ktoré preukázal vo verejnom obstarávaní a sú rovnocenné opatreniam
požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo
príslušnej normy environmentálneho manažérstva**;“
Zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou v Návrhu Zmluvy na strane 4:
_______________________________________________
3)

doplní uchádzač

*

nežiadúce vymazať – uchádzač uvedie doklad, ktorým preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 35 zákona o verejnom
obstarávaní

**

nežiadúce vymazať – uchádzač uvedie doklad, ktorým preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 36 zákona o verejnom
obstarávaní
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podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku III. PREDMET ZMLUVY mení
odsek 3.5.9 nasledovne:
„3.5.19 zabezpečiť výrobu a osadenie nových označníkov na území mesta Piešťany a
miestnej časti Kocurice v počte 93 ks a následne zabezpečovať ich prevádzku,
údržbu a opravu na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice;“

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VII. ÚHRADA ZA
POSKYTNUTÉ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME mení odsek 7.1.5 nasledovne:

7.1.5

Výška maximálne ekonomicky oprávnených nákladov počas účinnosti tejto Zmluvy
je uvedená v Prílohe č. 2 - Maximálne ekonomicky oprávnené náklady k tejto
Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku Maximálnych ekonomicky
oprávnených nákladov môžu prehodnotiť a to formou písomného dodatku k tejto
Zmluve počas trvania tejto Zmluvy, a to v súlade s ods. 7.1.5.1 tejto Zmluvy.

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VII. ÚHRADA ZA
POSKYTNUTÉ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME mení odsek 7.1.5.1 nasledovne:
7.1.5.1 Zmluvné strany pristúpia k medziročnej úprave výšky Maximálne ekonomicky
oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok v prípade, že nákladové
položky, z ktorých sú Ekonomicky oprávnené náklady zložené, sa objektívne zmenia
oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku, nie z vôle Dopravcu alebo z dôvodu
miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku
v priemere podľa výšky, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky. Z tohto
dôvodu sa Zmluvné strany dohodli, na úprave aktuálnej výšky Maximálne
ekonomicky oprávnených nákladov a to jedenkrát za kalendárny rok s účinnosťou
pre príslušný kalendárny rok. V prípade inflácie sa Maximálne ekonomicky
oprávnené náklady upravia v januári 2022 a v januári 2023 tak, že sa zohľadní
miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku
(2021, 2022) v priemere podľa výšky, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej
republiky. Úprava sa zrealizuje aktualizovaním položiek nákladov, z ktorých sú
Ekonomicky oprávnené náklady zložené a to tak, že Dopravca každý kalendárny rok
predloží tabuľku Prílohy č. 2 tejto Zmluvy spolu s odôvodnením zvýšenia alebo
zníženia nákladových položiek a následne tieto dokumenty predloží
Objednávateľovi na odsúhlasenie. Nákladové položky Ekonomicky oprávnených
nákladov je možné upraviť len, ak sa objektívne zmenili, t. j. napr. na základe
indexácie oficiálne stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky pre
príslušný kalendárny rok (2021, 2022) alebo zmeny Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa resp. zmeny Podnikovej kolektívnej zmluvy (napr. zmena tarify odmeňovania
vodičov a pod.) alebo zmeny vozidlového parku a technologického vybavenia alebo
na žiadosť Objednávateľa a pod.. Takáto zmena je prípustná na základe písomného
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dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán,
ktorého súčasťou bude upravená Príloha č. 2 tejto Zmluvy.
V prípade legislatívnych zmien, všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ktoré
budú mať dopad na zmenu výšky nákladovej položky a nie sú závislé od vôle
Dopravcu (napr. zmena sociálnych a zdravotných odvodov, zmena minimálnej
mzdy, zmena výšky mýta, daní a odpisov a pod.), Maximálne ekonomické
oprávnené náklady môžu byť upravené iba po takejto zmene spôsobom, že
Dopravca predloží Objednávateľovi tabuľku Prílohy č. 2 tejto Zmluvy spolu s
odôvodnením zvýšenia alebo zníženia nákladových položiek a následne tieto
dokumenty predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie. Takáto zmena je prípustná
na základe písomného dodatku
k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán, ktorého súčasťou bude upravená Príloha č. 2 tejto
Zmluvy.

V prílohe k súťažným podkladom, ktorá bude zároveň tvoriť Prílohu č. 4 k Zmluve Ekonomicky oprávnené náklady – popisná časť sa mení a dopĺňa bod 6.10. nasledovne:
„6.10. Náklady na označníky autobusových zastávok (náklady na výrobu a osadenie označníkov
zastávok MAD) a informačný systém.“

V Prílohe k súťažným podkladom „Vzor označníka“ sa dopĺňajú informácie – Upravená príloha
„Vzor označníka“ je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa.

UPOZORNENIE:
Upravená Príloha k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ v zmysle vyššie uvedeného je
zverejnená v Profile verejného obstarávateľa vrátane upravenej Prílohy k súťažným podkladom
„Vzor označníka“ a Prílohy k súťažným podkladom „Ekonomicky oprávnené náklady – popisná
časť“, ktorá bude zároveň tvoriť Prílohu č. 4 k Zmluve.
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