Tlačová správa
Spoločnosť ARRIVA Liorbus v súťaži obhájila pozíciu dopravcu na Orave

Žilina, 19. septembra 2022 – Spoločnosť ARRIVA Liorbus zvíťazila vo verejnej súťaži a bude aj naďalej poskytovať
služby prímestskej autobusovej dopravy v regióne Orava. Obhájila tak svoje postavenie dopravcu minimálne do
apríla 2033. Nová zmluva umožní spoločnosti ARRIVA Liorbus pokračovať vo zvyšovaní kvality a komfortu verejnej
dopravy pre všetkých cestujúcich na Orave.
Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan a výkonný riaditeľ spoločnosti ARRIVA Liorbus Karol
Petőcz spoločne s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou dnes v Žiline slávnostne podpísali
rámcovú zmluvu o zabezpečovaní prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v regióne Orava. Zmluvou
uzavretou na dobu 10 rokov sa úspešne ukončilo výberové konanie, ktoré bolo vypísané ešte v decembri 2020.
„Verejné obstarávanie bolo vyhlásené koncom roka 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o najväčšie a najrozsiahlejšie
tendre v celej histórii župy, považujem to aj z časového hľadiska za veľký úspech. Veľké poďakovanie patrí odbornej
skupine, ktorá celý proces verejného obstarávania pripravovala a zastrešovala. Podstatné je, že sme čerpali zo
skúseností z predchádzajúceho obstarávania na dopravu, čo bola pre nás všetkých obrovská výhoda,“ skonštatovala
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
„Sme hrdí na to, že sme v náročnom tendri potvrdili, že ARRIVA Liorbus veľmi dobre pozná situáciu v oravskom regióne
a vďaka tomu dokáže ponúknuť riešenia, ktoré reagujú na potreby našich cestujúcich aj vysoké nároky objednávateľa,
ktorým je Žilinský samosprávny kraj. ARRIVA je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom v oblasti modernej prímestskej
dopravy v piatich slovenských krajoch a sme pripravení aj naďalej zvyšovať kvalitu a komfort našich služieb,“ zdôraznil
László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.
Doba mobilizácie je sedem mesiacov od začiatku účinnosti zmluvy, čo znamená, že spoločnosť ARRIVA Liorbus začne
poskytovať svoje služby podľa novej zmluvy v apríli 2023. Dovtedy spoločnosť obstará spolu až 52 nových moderných
autobusov. Vďaka tejto významnej investícii sa zníži vekový priemer všetkých autobusov používaných v prímestskej
doprave na Orave pod 6 rokov.
„Nové autobusy budú vybavené modernými technológiami, ako sú USB zásuvky na nabíjanie mobilných zariadení,
bezdrôtové pripojenie wifi, vnútorné LCD informačné panely a vonkajšie smerové tabule, čo prinesie zvýšenie kvality aj
komfortu cestovania. Zmluva prinesie aj možnosť cestovať na jeden cestovný doklad v rámci integrovaného dopravného
systému v Žilinskom kraji, do ktorého sa v blízkej budúcnosti zapojíme,“ uviedol Karol Petőcz, generálny riaditeľ
spoločnosti ARRIVA Liorbus.
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Počas trvania sedemmesačnej mobilizácie dopravca s poverenými zástupcami Žilinského samosprávneho kraja
spoločne aktualizujú cestovné poriadky s dôrazom na potreby cestujúcej verejnosti v súlade s požiadavkami dopravnej
obslužnosti regiónu Orava. Spoločnosť ARRIVA Liorbus sa zároveň zmluvne zaviazala, že bude spolupracovať
s objednávateľom pri zavádzaní a prevádzke Integrovanej dopravy Žilinského kraja.
ARRIVA na Slovensku a vo svete
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej
republike. Od 15. novembra pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú,
prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv.
bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť
dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.
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