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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327006-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Elektrické autobusy
2019/S 133-327006
Oznámenie o úprave
Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
36007099
Kvačalova 2
Žilina
011 40
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón: +421 415660168
E-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk
Fax: +421 415643743
Kód NUTS: SK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.dpmz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Nákup elektrobusov
Referenčné číslo: VS04/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
34144910

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Nákup elektrobusov
Časť č.: zákazka nie je rozdelená na časti

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
34121100
30200000
30210000
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30232000
35125300
48000000
II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky bude príslušná vozovňa Dopravného podniku mesta Žiliny
s.r.o.nachádzajúca sa v meste Žilina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)

Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 2 kusov nových,
mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových elektrobusov dĺžky 12 metrov. Elektrobusy budú dodané
vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne
schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 12

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
NFP302010L588 (referenčné číslo: VS04/2017)

Oddiel IV: Postup
IV.2)
Administratívne informácie
IV.2.1)

Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 214-444637

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie
Zákazka č.: VS04/2017
Časť č.: zákazka nie rozdelená na časti
Názov:
Nákup elektrobusov
V.2)

Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1)

Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
03/11/2017

V.2.2)

Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3)

Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Škoda Electric a.s.
47718579
Tylova 1/57
Plzeň
301 28
Česko
Kód NUTS: CZ032
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Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)

Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 1 149 200.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2019

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii
VII.1)
Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)

Hlavný kód CPV
34144910

VII.1.2)

Dodatočné kódy CPV
34121100
30200000
30210000
30232000
35125300
48000000

VII.1.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
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Miestom dodania predmetu zákazky bude príslušná vozovňa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
nachádzajúca sa v meste Žilina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VII.1.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 2 kusov nových,
mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových elektrobusov dĺžky 12 metrov. Elektrobusy budú dodané
vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne
schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
je uvedené v súťažných podkladoch.

VII.1.5)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 454

VII.1.6)

Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 149 200.00 EUR

VII.1.7)

Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Škoda Electric a.s.
47718579
Tylova 1/57
Plzeň
301 28
Česko
Kód NUTS: CZ032
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

VII.2)

Informácie o úpravách

VII.2.1)

Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):
Dodatkom č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 3.11.2017 došlo k nasledovným zmenám v zmluve:
V Článku III. Zmluvy sa bod III.4 nahrádza nasledovným znením:
Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia a prevzatia kupujúcim. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu tak, ako predpisuje príslušná záväzná legislatívna norma Slovenskej republiky
platná v čase vystavenia faktúry. V ostatnom ostáva Článok III. Zmluvy bez zmeny.
V Článku XII. Zmluvy sa bod XII.1 nahrádza nasledovným znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.1.2019. V ostatnom
ostáva článok XII. Zmluvy bez zmeny.

VII.2.2)

Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol
predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ,
článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:
Predĺženie platnosti Kúpnej zmluvy bolo vykonané z dôvodov, ktoré nemohol obstarávateľ predvídať, nakoľko
zo strany predávajúceho nebolo možné konečný termín dodania elektrobusov splniť, pričom dôvodom je proces
homologizácie daného typu vozidla, ktorý stále prebieha a do 3.11.2018 nebude ukončený. Proces je časovo
náročný, zahŕňa typové a homologizačné skúšky, ďalej administratívny proces získania globálnej homologizácie
a záverečné schválenie MDaV SR. Predmet zmluvy môže byť dodaný a kupujúcim prevzatý až s potvrdením o
schválení na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách SR, čo by bolo po termíne platnosti zmluvy.
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Predĺženie lehoty splatnosti faktúr zo 60 na 90 dní je potrebné vykonať z dôvodu, že oneskoreným termínom
dodania predmetu zmluvy obstarávateľ nemôže podať žiadosť o platbu na prefinancovanie predmetu zmluvy
podľa plánovaného časového harmonogramu tak, aby bola žiadosť o platbu podaná a aj preplatená ešte v roku
2018 s prihliadnutím na režim Štátnej pokladnice.
VII.2.3)

Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien
zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 1 149 200.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 1 149 200.00 EUR
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