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Súťažné podklady schválil: 

 

 

V Dunajskej Strede dňa: 22.1.2019 

 

       JUDr. Zoltán  Hájos    

     primátor mesta 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta  

 

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, finančných 

a technických požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich 

uplatnenia ( odborný garant ). Osoba zodpovedná za súlad súťažných podkladov so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov potvrdzuje: 

 

V Galante, dňa 22.1.2019 

 

                                                                                                     Ing. Dagmar Melotíková 

osoba poverená administráciou VO  
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ÚVOD 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov znamená Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 

Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2018 Z. z., zákona č. 264/2018 Z. z., zákona č. 

112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z.z. 

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky 

zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako 

výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok. 

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitná zákazka podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na poskytnutie služby. 

Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte 

použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne 

zákonné definície a pojmy.  

Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že 

verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné 

podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich 

nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto 

záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody. 

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky 

zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo 

výzve na predloženie ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca  dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky 

pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na 

predkladanie ponúk verejného obstarávania.  

 

Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom 

na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 

transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, 

vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého 

obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať. 

Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií 

uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.  

 

 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa 

novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017. 
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní  

  

 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

Názov:                         Mesto Dunajská Streda 

IČO:                             00305383 

DIČ:                             2021129968 

Sídlo:                           Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Krajina:                       Slovenská republika  

Štatutár organizácie:   JUDr. Zoltán Hájos 

Telefón:                       031/590 39 41 

E-mail:                         primator@dunstreda.eu  

Web:                              www.dunstreda.sk 

 

Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:           

                                                                                 Ing. Dagmar Melotíková  

                                                                                 Staničná 898/6, 924 01 Galanta 

telefónne číslo:                                                         0903 520 052                                      

e-mail:                                                                      dagmar.melotikova@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky: 

2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na 

poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej 

len „týchto SP“). Predmetom zákazky pod názvom: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie 

služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej 

doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“ Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je 

uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky 

poskytnutia predmetu zákazky týchto SP. 

2.2Názov predmetu zákazky: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom 

záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre 

mesto Dunajská Streda“. 

Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

2.3 Hlavný predmet obstarávania:  

60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy  

63712000-3 - Pomocné služby pre cestnú dopravu  

 

 

 

mailto:primator@dunstreda.eu
http://www.dunstreda.sk/
mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
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3. Komplexnosť predmetu zákazky: 

3.1 Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky.  

3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. 

3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1  Zákazka bude financovaná:  

Z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje zálohovú 

platbu.  

Vlastná platba bude realizovaná:  

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Záloha zo strany 

verejného obstarávateľa dopravcovi bude uhrádzaná vždy k 25. dňu každý kalendárny mesiac.  

4.2 Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B2 Obchodné 

podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto SP. 

 

5. Typ zmluvy  

5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy podľa  Obchodného 

zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a poskytovateľom na druhej strane, (ďalej v 

texte súťažných podkladov „zmluva“) „Zmluva o službách vo verejnom záujme vo 

vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri 

zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda“. 

5.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

5.3 Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

 

6. Miesto poskytnutia služby a termín poskytnutia predmetu zákazky 

6.1 Predmet zákazky bude poskytovaný na území mesta Dunajská Streda. 

6.2 Termín poskytnutia predmetu zákazky: po dobu 10 rokov . 

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s predpokladanou dobou účinnosti 10 rokov - od 

01.04.2019 do 31.12.2028. Zmluvu je možné v súlade s článkom 4 ods. 4 Nariadenia predĺžiť 

najviac o 50 %  za podmienok uvedených v Zmluve.  
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7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  

7.1 Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

7.2 Uvedená PHZ bola počítaná ako predpokladaný náklad (cena služby) na 1. rok poskytovania 

služby  a následne upravovaná každoročným nárastom cien nákladových položiek z 

objektívnych dôvodov vymedzených v Zmluve (t. j. nie z vôle Dopravcu), napr.: z dôvodu 

inflácie / deflácie oficiálne stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, zmena 

legislatívy, zmena Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a pod.  

7.3 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe skúseností a zmlúv 

z minulých období verejného obstarávateľa:  

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 840 000,00 EUR bez DPH 

 

8.Lehota viazanosti ponuky 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t. j. do 30.06. 2019.  

 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi 

9.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania 

tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými 

produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti 

záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude 

uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného 

nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch 

výslovne uvedené inak. 

9.2 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu na portáli www.ezakazky.sk, je aby mal uchádzač 

príslušné technické a odborné predpoklady. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na 

používanie portálu sú zadefinované v súbore „Manuál pre uchádzača“ a dostupné na adrese: 

http://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help .   

9.3 V elektronickej podobe na portáli www.ezakazky.sk  v prípade:  

 poskytnutia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, ktorým sa 

rozumie sprístupnenie dokumentov verejným obstarávateľom na uvedenom portáli,  

 vysvetľovania súťažných podkladov – poskytovanie vysvetľovania podmienok a 

požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladoch alebo 

inej sprievodnej dokumentácií zo strany verejného obstarávateľa,  

 predkladania ponúk, 

 žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov  

 žiadosť o vysvetlenie ponuky,  

 výzva na účasť v elektronickej aukcii – odoslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii 

na e-mail uvedený v predloženej ponuke,  

 žiadosti o nápravu  

 inštitút námietok  

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help
http://www.ezakazky.sk/
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 oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a oznámenia o vylúčení,  

 vysvetlenie ponuky zo strany uchádzača,  

 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov zo strany uchádzača.  

9.4 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa 

zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom 

elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. 

Podrobnosti verejný obstarávateľ uviedol v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ( 

alebo Vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa uplatňuje) 

9.5 V prípade uplatnenia inštitútu  Žiadosti o vysvetlenie SP, zo strany záujemcu či uchádzača 

musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom 

elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania 

prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje Žiadosť za doručenú.  

9.6 V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu 

prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk . Momentom odoslania 

prostredníctvom www.ezakazky.sk  sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú.  

9.7 Námietka sa doručuje na adresu verejného obstarávateľa v listinnej forme, prostredníctvom 

poštovej prepravy, kuriérom či osobne, alebo v zmysle zákona o e-Governmente 

(prostredníctvom ÚPVS) v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment 

doručenia.  

9.8 Verejný obstarávateľ bude doručovať Vysvetlenia smerom k záujemcom či uchádzačom 

prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk do 

elektronického konta záujemcu či uchádzača. Momentom odoslania prostredníctvom 

www.ezakazky.sk  sa považuje Vysvetlenie za doručené.  

9.9 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4,  § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať 

do elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či 

uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob doručovania 

napr. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty doručiť prostredníctvom 

portálu www.ezakazky.sk. Spôsob doručovania, napr. vzoriek, určí verejný obstarávateľ 

osobitne. 

9.10 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do 

elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli 

www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky 

na portáli www.ezakazky.sk  sa považuje Vybavenie Žiadosti o nápravu za doručené. 

 9.11 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. slovenský jazyk. 

9.12 Momentom doručenie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania 

informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného 

obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača. 

9.13 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo Vylúčenie uchádzača alebo 

Vylúčenie jeho ponuky bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto 

postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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www.ezakazky.sk.  Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk  sa považuje 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo Vylúčenie uchádzača, alebo Vylúčenie 

jeho ponuky za doručené. 

9.14 V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu 

transparentnosti, verejný obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, 

na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak v týchto súťažných 

podkladoch nie je určené inak.    

 

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 

podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi 

všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred všetkým zainteresovaným 

záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sks tým, že poskytnutie vysvetlenia bude 

záujemcom alebo uchádzačom odosielané/doručované prostredníctvom portálu 

www.ezakazky.sk do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Momentom odoslania 

prostredníctvom www.ezakazky.sk  sa považuje vysvetlenie za doručené 

10.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 

podkladoch,  ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom 

portálu www.ezakazky.sk. 

10.3 Poskytovanie informácií bude verejný obstarávateľ smerom k  záujemcom  a uchádzačom 

uskutočňovať prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk . 

 

11. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky 

11.1 Záujemcom/ uchádzačom verejný obstarávateľ  vzhľadom na predmet obstarávania 

neodporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky. 

 

Časť III. 

Príprava  ponuky 

12. Obsah ponuky  

12.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za 

úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok 

stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok. 

12.2  Uchádzač predkladá ponuku, ktorá obsahuje:  
1. Krycí list ponuky  vzor Príloha č. 1: „Krycí list ponuky“ 

1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla uchádzača), 

oprávnené osoby konať za uchádzača, s uvedením ich kontaktných údajov (telefónnych 

čísiel, e-mailové adresy),  

1.2 Zoznam súborov ponuky (uchádzač samostatne predkladá minimálne dokumenty: 

krycí list ponuky, samostatne súbory s dokumentami k splneniu podmienok účasti, 

samostatne súbory s požiadavkami na predmet zákazky, samostatne súbor s návrhom 

zmluvy s prílohami a samostatne súbor s návrhom na plnenie kritérií),  

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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2. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 Vyhlásenie 

o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov; 

3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 3  Čestné 

vyhlásenie „Konflikt záujmov“. 

Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo 

porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt 

záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa 

ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá 

poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími 

právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania 

bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť 

výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 

ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 

nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je 

podľa osobitného predpisu4 vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, 

rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, 

transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri 

poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi 

verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a 

zainteresovanou osobou.  

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o 

neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 3) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k 

zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky 

potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s 

príbuznými uchádzačov).  

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného 

obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 

40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia 

na vykonanie nápravy. 

4.Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa 

ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a 

týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 

4 – Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.  

5. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú  uvedené vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.  

 

Jednotný európsky dokument  

5.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, 

finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve 

na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 
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ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár 

JED vo formáte .rtf. umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z 

webového sídla ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-

dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html ), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie 

týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v 

dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý 

vypĺňa.  

5.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár 

platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany 

hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, 

subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov 

vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.  

5.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu 

(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) 

neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá 

výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil 

počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie 

doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.  

5.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky 

dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za 

„inú osobu“).  

5.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný 

európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť 

predložiť samostatný JED za subdodávateľa).  

5.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné 

informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok 

účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v 

elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente 

uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú 

adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do 

tejto databázy.  

5.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ 

môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 

uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov 

nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 

verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.  

6. vyplnený návrh na plnenie kritérií (v súlade s výkazom výmer)  na hodnotenie ponúk pre 

predmet zákazky,  podľa Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí 

byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových 

vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo 

iným oprávnením. 

7. podpísaný návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi 

uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi 

zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), 

v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade , ak uchádzačom 

bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy , ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina 

bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena 

skupiny ) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov 

samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné 

predložiť plnú moc ( originál alebo overenú fotokópiu) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa 

plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom. V opačnom 

prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky.  

8. zábezpeka  

a) doklad o zložení finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,  

b) doklad o poskytnutí bankovej záruky za uchádzača 

9. kópia ponuky  vo forme pre potreby zverejňovania ponúk v Profile verejného obstarávateľa 

v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade za ponuku sa rozumie 

len časť ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Je 

potrebné, aby osobné údaje boli zverejnené len v rozsahu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov: meno a priezvisko osôb, ktoré dokumenty podpísali, obchodné meno 

alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 

pridelené identifikačné číslo a dátum podpisu - bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 

pečiatky.  

 

Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo 

dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní.   

 

V prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie identifikačné údaje každého člena skupiny 

dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, meno 

kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby. Ak za skupinu 

dodávateľov koná skupinou poverená osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, uchádzač 

predloží aj udelené plnomocenstvo pre túto osobu, resp. osoby, ktoré budú oprávnené prijímať 

pokyny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov. Udelené 

plnomocenstvo musí byť podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny 

dodávateľov, tento súbor  uchádzač predloží  v needitovateľnej forme  vo formáte „pdf“. 

 

13. Vyhotovenie ponuky 

13.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk 

podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.  Elektronický nástroj 

www.ezakazky.sk neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného 

dôvodu § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje. 

http://www.ezakazky.sk/


MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

15 
 

13.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa 

poštových zásielok, faxom alebo osobne takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania 

vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

13.3 V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v inom formáte, ako určil verejný 

obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto ponuka bude z procesu 

verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

13.4 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

13.5 Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o 

verejnom obstarávaní a vložená do elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na 

portáli www.ezakazky.skdo zákazky „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo 

verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave 

(MHD) pre mesto Dunajská Streda“. Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením 

obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a 

heslom súťaže „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na 

území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto 

Dunajská Streda“. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do 

lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk 

sprístupniť.   

Po elektronickom doručení ponuky do elektronického nástroja eZakazky verejný obstarávateľ 

elektronicky potvrdí uchádzačovi prijatie ponuky. 

13.6 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na 

predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako 

originály, nie staršie ako tri mesiace alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo 

dokumentov, pokiaľ nie je v týchto súťažných podkladoch určené inak.  

13.7 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na 

preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne 

overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť 

ponuky (odporúčaný formát je „PDF“). Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o 

doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť 

originalitu dokladov.  

13.8 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej 

podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného 

prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).  

13.9 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia 

podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov 

týmto nie sú dotknuté.  

13.10  Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov 

obsahovala uchádzačom vypracovaný Zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla 

strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.  

http://www.ezakazky.sk/
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13.11 Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. 

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky 

tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie ponuky v rozpore 

s  právnym poriadkom platným v Slovenskej republike § 49 ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči. 

Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: 

- nedodrží určený spôsob komunikácie, 

- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť, 

- nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie 

spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk. 

13.12 Verejný obstarávateľ žiada od uchádzačov, aby ponuku predložili:  

1-krát originál,  

1-krát „kópia“, vo forme pre potreby zverejňovania ponúk v Profile v zmysle § 64 zákona o 

verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade za ponuku sa rozumie len časť ponuky, ktorá 

neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Je potrebné, aby osobné údaje 

boli zverejnené len v rozsahu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: 

meno a priezvisko osôb, ktoré dokumenty podpísali, obchodné meno alebo názov, adresu 

pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné 

číslo a dátum podpisu - bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 

14. Jazyk ponuky 

14.1 Ponuka sa predkladá v ( štátnom jazyku v súlade s § 21 ods. 6 ZVO ) slovenskom jazyku. 

14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov  so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 

preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

15.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  

15.3 Navrhovaná zmluvná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať náklady za celý požadovaný 

predmet zákazky, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania.  

15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

15.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

15.4.2 výška DPH,  

15.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
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15.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.  

15.6 Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke v rámci Rozpočtu - výkazu výmer cenu 

za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny 

a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú 

ako súčet cien všetkých položiek, celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH vypočítanú ako 

súčet cien všetkých položiek a príslušnej DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky 

náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.  

15.7 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke v rámci Rozpočtu - výkazu výmer 

cenu za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej 

ceny a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH 

vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky 

náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.  

Cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

15.7 Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR 

bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH na základe oceneného 

výkazu výmer ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením 

predmetu zákazky.  

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke navrhovanú celkovú cenu vyjadrenú v 

mene EUR bez DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so 

zhotovením predmetu zákazky.  

Cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

15.8 Je výhradnou zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, 

všetky jej časti a prílohy, aby zahrnul všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj všetky 

vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti vyplývajúce z platných 

osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvniť cenu a charakter ponuky a zhotovenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač 

bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z 

dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.  

 

16. Náklady na ponuku 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  

 

Časť IV. 

Predkladanie  ponuky 

 

17. Predloženie ponuky 

17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, 

ktorá je v rozpore s týmto ustanovením.  
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17.2 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní a vložená do elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na portáli 

www.ezakazky.sk .  

17.3 V predloženej ponuke prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky musia byť 

pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené 

v týchto súťažných podkladoch.  

17.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky 

neotvorí.  

17.7  Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

17.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným 

obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného 

obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené 

formou elektronickej komunikácie.  

 

18. Označenie obalu  

18.1 Ak verejný obstarávateľ požiada o predloženie listinných dokladov, za účelom overenia 

ich originality, vloží ich uchádzač /záujemca do samostatného nepriehľadného obalu.  

18.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

a) názov a adresa verejného obstarávateľa  

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;  

V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena 

skupiny,  

c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania  

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta 

Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“ 

 

19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

19.1 Ponuka sa predkladá elektronicky, a to prostredníctvom elektronického nástroja 

eZakazky prevádzkovanom na portáli https://www.ezakazky.sk 

19.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  

26.02.2019 do 09:00 hod. 

19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí. Za 

doručenú ponuku sa považuje iba tá ponuka, ktorá je doručená verejnému obstarávateľovi v 

lehote na predkladanie ponúk, to platí aj pre predloženie bankovej záruky v listinnej podobe. 

 

 

20. Zmena a odvolanie ponuky  

20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

20.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky a 

vložením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom elektronického 

nástroja eZakazky prevádzkovanom na portáli https://www.ezakazky.sk/ .  

 

http://www.ezakazky.sk/
https://www.ezakazky.sk/
https://www.ezakazky.sk/
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

21. Otváranie ponúk je verejné . 

21.1 Otváranie ponúk sa uskutočni 26.02.2019 o 10:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa. 

21.2 Na otváraní ponúk bude prítomná  komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí 

v lehote na predkladanie ponúk predložili svoje ponuky.  

21.3 Otváraním ponúk sa uskutoční  sprístupnením predložených dokladov verejnému 

obstarávateľovi v elektronickom nástroji eZakazky  

 

22. Vyhodnocovanie ponúk  

22.1 Vyhodnocovanie príslušnej časti ponuky komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí 

ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v 

prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.  

22.2 Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie 

zábezpeky.  

22.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 

ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o 

predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

22.4 Zrejmé chyby v písaní a počítaní budú opravené v prípade a spôsobom:  

a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 

uvedená číslom v zmysle bodov b) až d),  

b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou bez DPH, ak uvedená chyba vznikla 

dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude celková cena bez 

DPH,  

c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková 

cena s opravenou desatinnou čiarkou, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH vplyvom 

opravenej jednotkovej ceny,  

d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 

platiť bude opravená jednotková cena, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH.  

22.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak  

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,  

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky,  

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 ods. 1 do  

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,  

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu.  

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa § 53 odseku 1 zákona o verejnom obstarávaní,  
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e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,  

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 

odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní,  

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom 

na vyhodnotenie ponúk,  

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.  

22.6 Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k tovaru, prácam alebo 

službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, 

ktoré sú pre jej cenu podstatné.  

22.7 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.  

22.8 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a 

lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.  

 

23. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

23.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti. Ak sú podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa 

prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore. 

23.2 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok 

účasti na základe predložených dokladov a dokumentov v ponuke uchádzača, pričom sa bude 

týkať podmienok účasti:  

23.2.1 osobného postavenia (§ 32 ZVO),  

23.2.2 finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ZVO),  

23.2.3 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (§34 ZVO).  

23.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37, preukazuje splnenie podmienok 

účasti  

• podľa § 32 ZVO, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.  

• podľa § 33 a 34 ZVO, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, za skupinu dodávateľov spoločne.  

23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodov 24.2 a 24.3 sa bude posudzovať z 

dokladov predložených podľa podmienok a požiadaviek, uvedených v časti A.2 súťažných 

podkladov a výzve na predkladanie ponúk, v súlade s § 40 ZVO.  

23.5 Verejný obstarávateľ  je povinný 

a) pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré 

sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. 

a) alebo písm. b) zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené 

v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú, 

b) pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej 

sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) 
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alebo písm. g), písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil 

technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,  

c) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť  kratšia 

ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, 

prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo 

technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej 

vylúčenie.“. 

23.6 Verejný obstarávateľ bude pre potreby vysvetľovania využívať prednostne elektronickú 

formu komunikácie s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

23.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak  

a) nesplnil podmienky účasti,  

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti,  

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo 

výber záujemcov,  

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,  

f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,  

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 

hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania),  

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,  

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote,  

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom 

alebo čestným vyhlásením v určenej lehote,  

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené 

požiadavky,  

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 

ods. 2 ZVO, 

m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 

34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú 

túto podmienku účasti.  
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23.7 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a 

lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.  

 

24. Elektronická aukcia sa nebude realizovať.  

 

Časť VI. 

Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy 

 

25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

25.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo 

ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný 

obstarávateľ  je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti  

uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ 

vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 

ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 

mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  

25.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne 

splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo 

uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo 

zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, alebo aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky.  

25.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný 

obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53. 

25.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení 

o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 

uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 

uchádzačov v profile.  

25.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky 

prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu 

úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania 

informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. 

25.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by 

mohlo poškodiť  oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 
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26. Uzavretie zmluvy:  

26.1 Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom.  

26.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora.  

26.3 Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí 

lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný 

obstarávateľ  môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri 

využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa 

odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55.  

26.4 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný 

obstarávateľ  môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 

jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli 

doručené námietky podľa § 170 ods. 4. 

26.5 Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže pri zamietnutí 

žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 

písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň 

odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).   

26.6 Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa 

§ 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 

jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods.  

26.7 Ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností: 

a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a 

obstarávateľovi, 

b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 

c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi. 

26.8 Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho  plnenia zmluvy vyžadovať v 

rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok 

podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ určí 

primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.  

26.9 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 27.8 , verejný 

obstarávateľ je  povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva 

spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný 
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obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako 

druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití 

prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania 

informácie podľa prvej vety. 

26.10 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú 

súčinnosť, verejný obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude 

uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa  

§ 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa 

prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň 

odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. 

26.11Ak nie je potrebné podľa odseku 27.8  určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo 

uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy, lehota na poskytnutie súčinnosti  nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní.   

26.12 Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

26.13 Povinnosť podľa bodu 27.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy, 

ktorá je výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.  

26.14 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa 

ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si 

od úspešného uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok 

podľa ZVO u všetkých subdodávateľov.  

26.15 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny, má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.  

26.16 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v 

obchodnom, súdnom alebo inom spore.  

26.17 Úspešný uchádzač sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými 

preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické 

postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie predmetu 

zákazky spoločne.  

26.18 Úspešný uchádzač je povinný v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť na plnenie 

predmetu zákazky koordinátora bezpečnosti práce.  

 

27. Zmena zmluvy počas jej trvania  

27.1 Podľa zákona o VO je možné meniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania  za podmienok uvedených v ustanovení  § 18 bez odporúčania Rady UVO.  

27.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu 

zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe 

zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“, uvedenej v Kapitole B.3 – Obchodné 

podmienky týchto súťažných podkladov. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k 
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porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny 

subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.  

27.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.  

 

Časť VII 

Etika vo verejnom obstarávaní 

28. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

28.1 V súlade s ust. § 57 ods. 1 ZVO Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo 

jeho časť, ak  

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 

uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,  

b) nedostal ani jednu ponuku,  

c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 

a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,  

d) jeho zrušenie nariadil úrad  

Podľa § 57 ods. 2 ZVO Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť 

aj vtedy, ak sa menili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu 

postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno 

od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa 

zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného 

obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v 

predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna 

ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný 

zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.  

28.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení 

použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri 

zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.  

 

29. Konflikt záujmov  

29.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o 

konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia 

pretrvávania konfliktu záujmov.  

29.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú 

najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného 

obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z 

verejného obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

30. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní 

30.1 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na Etický kódex záujemcu/uchádzača vo 

verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, 

záujemcu, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty 

sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, 
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nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej 

hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami 

poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel 

dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf.  

 

Časť VIII 

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní 

31. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

31.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač 

označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto 

zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 

dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny 

ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované 

za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 

verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) až f) a 

odsekov 3 až 5 a § 113 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosti zverejňovania zmlúv 

podľa osobitného predpisu, ako aj povinnosti predložiť dokumentáciu o tejto zákazke 

poskytovateľovi NFP, resp. ním určenej organizácii/agentúre, pokiaľ je zákazka financovaná z 

nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie 

spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ 

nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu 

uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných 

informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť 

informácií.  

31.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil 

niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, 

ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v 

súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie 

mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.  

31.3 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa 

nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať informácie o obsahu 

ponúk.  

Časť IX. 

Revízne postupy 

32.  Žiadosť o nápravu 

32.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy 

boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti 

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam 

uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve 

na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke, 

b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti 

o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom 

alebo osobou podľa § 8.  

32.2 Žiadosť o nápravu sa doručuje  

a) v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom 

ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie 

žiadosti o nápravu umožňuje, 

b) v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písm. a) doručenie žiadosti o nápravu 

neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, 

nerealizuje funkcionalitou informačného systému. 

32.3 Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného 

systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú 

dňom jej odoslania. 

 

32.4 Námietky je oprávnený podať 

a) uchádzač, 

b) záujemca, 

c) účastník, 

d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom kontrolovaného alebo 

e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 

poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služieb z Európskej únie. 

32.5 Námietky sa doručujú 

a) kontrolovanému  

1. v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom 

ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie 

námietok umožňuje, 

2. v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok 

neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, 

nerealizuje funkcionalitou informačného systému a 

b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo 

v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom 

ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie 

námietok úradu umožňuje. 

32.6 Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, 

prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich 

odoslania. 
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Príloha č. 1     

Krycí list ponuky 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:                        Mesto Dunajská Streda 

IČO:                            00305383 

DIČ:                            2021129968 

Sídlo:                          Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Krajina:                       Slovenská republika  

Štatutár organizácie:   JUDr. Zoltán Hájos 

Telefón:                       031/590 39 41 

E-mail:                         primator@dunstreda.eu 

Web:    www.dunstreda.sk 

 

Názov zákazky ( Heslo zákazky ):  

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta 

Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“. 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodný názov spoločnosti:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Ulica, číslo sídla:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

 

Obsah ponuky: 

Zoznam súborov ponuky* 

 

 

http://www.dunstreda.sk/
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Čestne vyhlasujeme, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú 

skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený 

kompletne a úplne.  

     

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať 

naše konto s užívateľským menom ......................................*na portáli www.ezakazky.sk. 

Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho  konta s 

užívateľským menom ......................................*  na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola 

konta je na našej zodpovednosti. 

 

 

 

Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  

                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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Príloha č. 2  

 

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

1.Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky  

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta 

Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“, 

ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia 

predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob určenia 

ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP. 

2.Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3.Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo voVýzve,  súťažných a zmluvných podmienkach sme 

porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, 

že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, 

bude zo súťaže vylúčená. 

4.Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

6.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7.Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti 

s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 

Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania 

a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre 

verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení 

resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). 

Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v 

súhlase označí za dôverné.  

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 3 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta 

Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská 

Streda“ 

 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 

„zákazka“) oznámením na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného 

obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod 

číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia v súťaži,  

2. som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania,  

4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 

a úplné informácie.  

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

[doplniť podpis 
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Príloha č. 4 

 

Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov 
Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:  

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o 

zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý 

pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, 

priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú 

osobu)  

(doplniť podľa potreby)  

udeľuje/ú splnomocnenie 

splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:  

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a 

priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o 

právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny 

(vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.................................na konanie v 

mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na 

predmet zákazky „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na 

území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto 

Dunajská Streda“, na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v 

mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu 

dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, 

ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho 

skupiny) dodávateľov.  

 

Dátum:................................ Podpis:.........................................  

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  

oprávnenej osoby uchádzača)  

Dátum:................................ Podpis:.........................................  

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  

oprávnenej osoby uchádzača)  

(doplniť podľa potreby)  

Splnomocnenie prijímam:  

Dátum:................................ Podpis:.........................................  

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  

oprávnenej osoby uchádzača)  

Poznámka:  

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  

- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.  
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A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej nákladovej ceny vrátane DPH (ekonomicky 

oprávnené náklady + primeraný zisk).  

 
1. Celkovú nákladovú cenu v EUR za predmet Zákazky za 1. (prvý) kalendárny rok 

účinnosti Zmluvy (12 mesiacov), pri objeme Dopravných služieb 65 000 km, uchádzač 

vypočíta ako súčet nasledovných položiek bez DPH, ku ktorým sa pripočíta DPH (ak sa 

uplatňuje):  

 Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov tvoriacich podklad pre 

určenie výšky Príspevku, ktorý Verejný obstarávateľ uhradí  uchádzačovi za 1. 

(prvý) kalendárny rok účinnosti Zmluvy; výška Maximálnych ekonomicky 

oprávnených nákladov za 1. (prvý) kalendárny rok je vyjadrená ako súčet 

všetkých cien položiek nákladov (podľa formulára: Maximálne EON) tvoriacich 

predmet Zákazky a  

 Primeraného zisku vo výške 3,5 % z Maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov bez DPH.  

2. Výslednú sumu uchádzač zaokrúhli na 2 (dve) desatinné miesta smerom nahor.  

 

3. MAXIMÁLNE EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY1: Výška Maximálnych EON 

pri objeme tarifných kilometrov za 1. (prvý) kalendárny rok (12 mesiacov): 65 000 km  

  
Kalkulačná (nákladová) položka maximálnych 

ekonomicky oprávnených nákladov  

 

Cena v EUR 

bez DPH / 

kalendárny rok  

 

DPH / 

kalendárny rok  

 

Cena v EUR 

s  DPH / 

kalendárny 

rok 

1. PHM  

 
   

1.1 Motorová nafta  

 
   

1.2 [bude doplnený druh alternatívnych PHM]  

 
   

1.3 Oleje a mazadlá  

 
   

2. Priamy materiál  
 

   

2.1 Pneumatiky  

 
   

2.2 Ostatný priamy materiál  

 
   

3. Priame mzdy  
 

   

4. Priame odpisy  

 
   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov  

 
   

4.2 Odpisy ostatného majetku  

 
   

5. Opravy, údržba a udržiavanie  
 

   

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov 

*  
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5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov  

 
   

6. Ostatné priame náklady  
 

   

6.1 Sociálne zabezpečenie  

 
   

6.2 Sociálne náklady  

 
   

6.3 Poistenie vozidiel  

 
   

6.4 Dane, mýto a poplatky  

 
   

6.5 Cestovné vodičov  

 
   

6.6 Ostatné služby náklady  

 
   

7. Priame náklady spolu (položka 1. - 6.)  

 
   

8. Prevádzková réžia  

 
   

9. Náklady výkonu (položka 7. + 8.)  

 
   

10. Správna réžia  

 
   

11. Úplné náklady výkonu (položka 9. + 10.)  

 
   

 Výška Maximálnych EON  

 
   

 
Výška Primeraného zisku **  

 
   

 
Maximálne EON a Primeraný zisk spolu vrátane DPH:  

 
   

 
* vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii  
** v absolútnom vyjadrení 3,5 % z Maximálnych EON  

 

Poznámka: Dopravca je oprávnený uvedené položky nákladov rozčleniť na podrobnejšie 

nákladové položky - uvedená štruktúra je odporúčaná. Výška Primeraného zisku je konštantná 

a nie je možné ju upravovať.  

 

4. Výšku Maximálnych EON za 1. (prvý) kalendárny rok uchádzač uvedie na základe vlastných 

prepočtov, pričom (i) zoberie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a 

riadne plnenie Zmluvy, (ii) do zmluvnej ceny zahrnie všetky náklady spojené s požadovaným 

predmetom Zákazky.  

 

5. Výška Maximálnych EON za 1. (prvý) kalendárny rok musí byť stanovená ako cena 

komplexná, t. j. musí zahŕňať všetky položky Zákazky.  

 

6. PRIMERANÝ ZISK: Výšku primeraného zisku vypočíta uchádzač ako 3,5 %  z EON za 1. 

(prvý) kalendárny rok stanovených uchádzačom spôsobom uvedeným vyššie.  
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7. Všetky ceny uvádzané v ponuke sú zmluvné hodnoty dohodnuté ako pevné hodnoty, počas celej 

doby plnenia Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.  

 

8. Všetky ceny uvádzané v ponuke sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor  

 

9. Návrh kritéria musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

 

10. Úspešným uchádzačom pre výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej 

pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta Dunajská Streda sa stane ten 

uchádzač, ktorého celková nákladová cena za predmet obstarávania (EON + Primeraný zisk) v 

EUR vrátane DPH určená spôsobom uvedeným v časti A.2 týchto Súťažných podkladov bude 

najnižšia, t. j. vo vyhodnotení ponúk sa umiestni na prvom mieste. Táto ponuka bude 

identifikovaná ako úspešná. Ostatné ponuky, ktorých celková nákladová cena za predmet (EON 

+ Primeraný zisk) v EUR vrátane DPH určená spôsobom uvedeným v časti A.2 týchto 

Súťažných podkladov bude vyššia ako celková nákladová cena za predmet obstarávania 

úspešného uchádzača t. j. vo vyhodnotení ponúk sa neumiestnili na prvom mieste budú 

identifikované ako neúspešné.  

 

11. Poradie uchádzačov bude stanovené vo vyhodnotení ponúk nasledovne. Na prvom mieste sa 

umiestni úspešný uchádzač. Poradie ostatných uchádzačov s neúspešnými ponukami bude 

zoradené podľa výšky celkovej nákladovej ceny za predmet obstarávania od najnižšej po 

najvyššiu hodnotu.  
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Príloha č. 5                           NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta 

Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská 

Streda“ 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:  

Fax:  

E-mail: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

 

Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Celková nákladová cena za 1. kalendárny rok účinnosti Zmluvy (12 mesiacov)  

pri objeme dopravných služieb: 65 000 km 
 
Výška maximálnych ekonomicky 

oprávnených nákladov za 1. 

kalendárny rok účinnosti Zmluvy 

(v EUR bez DPH)  

 

Výška primeraného zisku 

za 1. kalendárny rok 

účinnosti Zmluvy (v EUR 

bez DPH)  
 

 

 

Suma DPH z položiek 

A + B  

 

Celková nákladová 

cena predmet 

Zákazky za 1. 

kalendárny rok 

účinnosti Zmluvy (v 

EUR vrátane DPH)  

(D = A + B + C)  

A B C D 
 

 

 

 

   

 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že uvedený návrh na plnenie kritérií je v súladne s predloženou 

ponukou a jej prílohami. 

  
Kalkulačná (nákladová) položka maximálnych 

ekonomicky oprávnených nákladov  

 

Cena v EUR 

bez DPH / 

kalendárny rok  

 

DPH / 

kalendárny rok  

 

Cena v EUR 

s  DPH / 

kalendárny 

rok 

1. PHM  

 
   

1.1 Motorová nafta  

 
   

1.2 [bude doplnený druh alternatívnych PHM]  
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1.3 Oleje a mazadlá  

 
   

2. Priamy materiál  
 

   

2.1 Pneumatiky  

 
   

2.2 Ostatný priamy materiál  

 
   

3. Priame mzdy  
 

   

4. Priame odpisy  

 
   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov  

 
   

4.2 Odpisy ostatného majetku  

 
   

5. Opravy, údržba a udržiavanie  
 

   

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov 

*  

 

   

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov  

 
   

6. Ostatné priame náklady  
 

   

6.1 Sociálne zabezpečenie  

 
   

6.2 Sociálne náklady  

 
   

6.3 Poistenie vozidiel  

 
   

6.4 Dane, mýto a poplatky  

 
   

6.5 Cestovné vodičov  

 
   

6.6 Ostatné služby náklady  

 
   

7. Priame náklady spolu (položka 1. - 6.)  

 
   

8. Prevádzková réžia  

 
   

9. Náklady výkonu (položka 7. + 8.)  

 
   

10. Správna réžia  

 
   

11. Úplné náklady výkonu (položka 9. + 10.)  

 
   

 Výška Maximálnych EON  

 
   

 
Výška Primeraného zisku **  

 
   

 
Maximálne EON a Primeraný zisk spolu vrátane DPH:  

 
   

 
* vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii  
** v absolútnom vyjadrení 3,5 % z Maximálnych EON  
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Poznámka: Dopravca je oprávnený uvedené položky nákladov rozčleniť na podrobnejšie 

nákladové položky - uvedená štruktúra je odporúčaná. Výška Primeraného zisku je konštantná 

a nie je možné ju upravovať. 
 

 

 

V................... dňa: ..................... 

 

 

............................................................. 

 (meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu uchádzača) 
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 

 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, 

ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 

založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 

niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého 

skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 

nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 

pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa 

osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 

152 ods. 1 ZVO.  

 

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 

dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.  
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Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu záujemcu.  

 

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie  

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať 

žalobu,  

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,  

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu 

správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.  

 

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok 

účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.  

 

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov 

požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.  

 

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO 

a to Jednotným európskym dokumentom.  

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE  

Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické 

postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne 

osvedčená kópia všetkých dokladov):  

Bod 1.  

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

1.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky, zahraničnej banky alebo 

pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že  

- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu 

vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, 

za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania 

činnosti/zriadenia účtu;  

- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku 

dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za 

obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania 

činnosti/zriadenia účtu;  

- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.  

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.  
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Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej 

banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.  

Predložené vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť 

nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.  

1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má 

otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých 

predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.1.  

 

Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupovať podľa § 

33 ods. 2 a 3. Osoba, ktorej zdroje  majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok 

účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. 

e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7  

V súlade § 33 ods. 2 ZVO: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 

prípade musí uchádzača verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude 

skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou 

s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej 

zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem 

§ 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

h) a ods. 7.  

V súlade § 33 ods. 3 ZVO : Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby 

uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného 

a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. 

 

UPOZORNENIE  

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité 

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyžadovanej verejným obstarávateľom 

vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, zodpovedali za plnenie zmluvy 

spoločne.  

 

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú 

podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov 

skupiny spoločne.  

 

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na 

preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo 

čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 
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obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 

vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o 

dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 

informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 

obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky 

subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho 

priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje 

podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. 

 

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti nasledovnými dokladmi (originál alebo úradne osvedčené kópie): 

 
Podľa  § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením zoznamu 

poskytnutých služieb za predchádzajúce tri kalendárne roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania vo vestníku  s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o 

verejnom obstarávaní;  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Verejní obstarávateľ požaduje, aby objem dosiahnutých dodávok poskytnutých služieb, t. j. 

poskytovanie služieb prepravy osôb v celkovom súhrne bol minimálne vo výške 280 000 EUR 

bez DPH spolu za predchádzajúce tri kalendárne roky od vyhlásenia verejného obstarávania. 

Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) 

zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, 

ak takéto referencie existujú, 

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré 

uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy; spôsobom podľa 

§ 36 ZVO.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém 

riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.  

Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným 

dokladom: Certifikátom STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, vydaný 

akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným 

opatreniam environmentálneho manažérstva.  

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných 

zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, 

spôsobom podľa § 35 ZVO  
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení 

zmluvy:  

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:  

ISO EN 9001, ktorý je definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané 

príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa 

požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej 

organizácii zavedený systém manažérstva kvality; Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné 

osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.  

 

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, 

ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, hospodársky 

subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 

splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným 

vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 

obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 

vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o 

dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 

informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 

obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky 

subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho 

priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje 

podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. 

 

Uchádzač môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa §  

34 ods. 3. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, 

ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak 

ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 

 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 

V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne 

používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 

uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami 

mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy 

musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 
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7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, 

odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 

písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne 

vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 

 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej 

autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní 

dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 

10 rokov– na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie 

doby trvania poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením maximálne o 

50 %. 

2. Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom 

predpokladaného celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto 

zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí 650 000 km. 

3. Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, 

vzdialenosti odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné „prázdne jalové kilometre“.  

4. Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na 

základe predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 01.01.2019 

do 31.12.2019  v objeme 65 000 plánovaných celkových km. 

5. Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb 

vo verejnom záujme = Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, 

vychádzajúc z pravidiel odmeňovania určených v Zákone o cestnej doprave a v Nariadení.  

6. Úhrada straty: Verejný obstarávateľ bude dopravcovi okrem Primeraného zisku uhrádzať 

stratu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním Dopravných služieb, tzn. od vynaložených 

ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za jeden kalendárny rok budú odpočítané všetky 

priame tržby a ostatné výnosy Dopravcu dosiahnuté za tento kalendárny rok poskytovania 

Dopravných služieb.  

7. Cestovný poriadok a tarifa cestovného: Výška cestovného v mestskej hromadnej doprave 

je daná tarifou a odsúhlasená Verejným obstarávateľom. Cestovný poriadok spracovaný pre 

obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2019 tvorí Prílohu č.2: Cestovný poriadok k návrhu 

Zmluvy. V rámci samotnej realizácie plnenia si bude úspešný uchádzač na základe 

Verejným obstarávateľom schváleného Cestovného poriadku povinný zostaviť vlastné 

obehy vozidiel so zohľadnením všetkých požiadaviek uvedených v Oznámení, Súťažných 

podkladoch a taktiež požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov.  

8. Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto Zákazky v TKM je vymedzený 

prostredníctvom predpokladaného počtu tarifných kilometrov odjazdených za celú dobu 

realizácie tejto Zákazky podľa § 6 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, t. j. za obdobie 
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trvania Zmluvy 10 rokov  (na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028) a možného predĺženia 

trvania Zmluvy podľa Nariadenia o 5 rokov ( do 31.12.2033).  

9. Zmeny v rozsahu plnenia môžu byť vynútené a Verejným obstarávateľom požadované 

najmä v súvislosti so zmenou dopravných potrieb na území mesta Dunajská Streda v 

dôsledku vzniku či zániku školského zariadenia, vzniku alebo zániku pracovných 

príležitostí, zániku niektorých dopravných prepojení alebo vzniku niektorých dopravných 

prepojení, zmien potrieb pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v preprave 

cestujúcich a pod.  

10. Verejný obstarávateľ si tak s ohľadom na vyššie uvedené vyhradzujú právo v priebehu 

platnosti uzatvorenej Zmluvy a za podmienok dohodnutých v Zmluve jednostranne zvýšiť 

alebo znížiť rozsah plnenia realizácie Zákazky za celú dobu plnenia maximálne o 10 % 

oproti predpokladanému rozsahu plnenia tejto Zákazky. Verejný obstarávateľ upozorňuje 

na to, že bude oprávnený upraviť rozsah plnenia Zákazky aj takým spôsobom, ktorý bude 

mať taktiež vplyv na rozsah potrebného vozidlového parku uchádzača. Úspešný uchádzač 

bude povinný takéto zmeny v predmete a v rozsahu plnenia Zákazky akceptovať za 

podmienok uvedených v Zmluve.  

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Denná turnusová potreba vozidiel: 2 ks  + 1 záložné vozidlo. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že tento MODELOVÝ NÁVRH bol 

spracovaný výhradne pre účely určenia predpokladanej maximálnej potreby nasadzovaných 

autobusov v súvislosti s predpokladanými cestovnými poriadkami. 

V rámci samotnej realizácie plnenia si bude úspešný uchádzač na základe stanovených 

cestovných poriadkov povinný zostaviť vlastné obehy vozidiel so zohľadnením všetkých 

požiadaviek uvedených v tejto dokumentácii verejným obstarávateľom a taktiež požiadaviek 

vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov. 

 

Požiadavky na vozidlový park sú nasledovné:  

Všetky kmeňové vozidlá musia byť vybavené min. dvoma dverami na nástup a výstup 

cestujúcich a musia spĺňať homologizáciu pre SK, legislatívne podmienky pre verejnú cestnú 

dopravu a právnymi predpismi stanovené normy. 

 

1. Denná turnusová potreba vozidiel: 2ks   

2. Minimálny počet záložných vozidiel 

2.1 Uchádzač je povinný zabezpečiť minimálne 1 ks záložného vozidla. 

 

Štandardná výbava vozidiel 

TECHNICKÝ POPIS 

Karoséria: 

Vnútorná výbava:  

Obloženie podlahy PVC krytinou, Boky obložené  umakartovými panelmi. Strecha v strede 

obložená umakartom. Medzi - steny obložené  umakartom. Osvetlenie pracoviska vodiča. 
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Osvetlenie priestoru pre cestujúcich. Sedadlá mestské alebo medzimestské nepolohovateľné 

potiahnuté látkou. Prídržné tyče pre cestujúcich. Signalizačné tlačidlá ̋ STOP ̋ pre cestujúcich z 

dôvodu zastavenia vozidla na najbližšej autobusovej zastávke. 2 x hasiaci prístroj. 

Bezpečnostné kladivká. Lekárnička 2 ks. Zakladacie kliny. 

 

Ventilácia, kúrenie, okná: 

Všetky okná jednoduché s posuvným prípadne výklopným vetraním. Vykurovanie priestoru 

pre cestujúcich výhrevnými telesami s rozvodom teplého vzduchu v celom vozidle. Nezávislé 

kúrenie. 
 

Pracovné miesto vodiča: 

Sedadlo vodiča nastaviteľné, vzduchom odpružené. Predná a bočná  slnečná clona. 

Elektronická pokladňa na vybavenie cestujúcich. 
 

Motor: 

Naftový motor musí spĺňať emisné triedy EURO 4 a viac.  
 

Brzdy: 

Pneumatická parkovacia brzda s účinkom na zadné kolesá.  

 

Pneumatiky: 

Pneumatiky musia spĺňať ustanovenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

Bezpečnostné prvky: 

Všetky bezpečnostné prvky montované do vozidiel musia byť konštruované tak, aby v prípade 

vlastnej poruchy zreteľne signalizovali vodičovi nebezpečný stav, prípadne znemožnili pohyb 

vozidla s poruchou, eventuálne umožnili dojazd vozidla v núdzovom režime.  

 

Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu: 

Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu  podľa predpisov platných v SR. 

Predné dvere musia byť uzamykateľné, ostatné dvere s možnosťou zaistenia zvnútra bez kľúča 

s ochranou proti neoprávnenej manipulácii. 

 

Technický stav vozidiel: 

Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia spĺňať homologizáciu  pre SK  a ostatné 

legislatívne podmienky pre verejnú cestnú dopravu.Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu 

musia byť v dobrom technickom stave a musia spĺňať všetky zákonom stanovené normy.  

Vozidlá musia spĺňať všetky parametre stanovené výrobcom, čo sa týka hluku, vibrácií, alebo 

zápachu, aby neobťažovali cestujúcich.  
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Nízkopodlažné vozidlá 

K 1.4.2019 zabezpečiť 100 % podiel nízkopodlažných vozidiel, ktorými bude zabezpečovať 

poskytovanie dopravných služieb. Dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu 

zmluvy dodržať predpísaný podiel nízkopodlažných vozidiel.  

 

Podiel vozidiel vybavených elektronickou tabuľou: 

Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených elektronickou tabuľou voči celkovému počtu 

nasadzovaných autobusov musí byť počas celej doby poskytovania plnenia predmetu zmluvy 

100%,t.j. kmeňové vozidlá.  

 

Wifi vo vozidlách: 

Áno, bezplatné, počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

Vybavenie vozidiel systémom GPS: 

Každé vozidlo musí byť vybavené systémom GPS ku dňu účinnosti Zmluvy, ako aj počas celej 

doby poskytovania plnenia predmetu zmluvy.  

 

Globálny lokalizačný systém alebo Globálny systém určenia polohy  „Global Positioning 

System“, skrátene GPS  je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície 

vozidla poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu. Je schopný poskytovať údaje o polohe 

nezávisle na počasí 24 hodín denne. 

GPS systém slúži na monitorovanie polohy vozidla a sledovanie dodržiavania cestovných 

poriadkov. Tiež na zber a vyhodnocovanie technických parametrov. Systém sa skladá z 

viacerých podsystémov. Údaje v systéme  sa ukladajú. Uchádzač má voči verejnému 

obstarávateľovi povinnosť z uvedeného systému poskytovať požadované údaje za 8 

týždňov spätne. 

Uchádzač je povinný poskytnúť prístupové práva k uvedenému systému zodpovedným 

osobám verejného obstarávateľa . 

Uchádzač je povinný zabezpečiť právo k disponibilite s  prístupovými právami  v systéme GPS, 

konkrétne k údajom o spojoch liniek mestskej autobusovej dopravy,  ktoré  sú  predmetom 

objednávky.  

 

Na základe uvedeného bude na báze systému GPS zo strany verejného obstarávateľa 

vykonávaná kontrola nasledovne:  

 dodržiavanie cestovných poriadkov – sledovanie odchodov a príchodov 

z východiskových a nácestných zastávok; 

 prehliadanie všetkých realizovaných spojov liniek mestskej autobusovej  dopravy, ktoré 

sú predmetom objednávky na základe nastaviteľných parametrov času, história 

animácie jazdy každého spoja; 

 posudzovanie oprávnenosti prijatých sťažností z dôvodu meškania, nadbiehania 

a vynechania spojov liniek mestskej autobusovej dopravy. 
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Uvedený systém bude slúžiť k skvalitňovaniu služieb v oblasti mestskej autobusovej  dopravy 

a taktiež ako nástroj vykonávania kontroly dodržiavania cestovných poriadkov zo strany 

verejného obstarávateľa. 

 

Pripravenosť personálu: 

Uchádzač sa relevantným spôsobom zaväzuje, že ku dňu účinnosti Zmluvy predloží verejnému 

obstarávateľovi  zoznam  vodičov, ktorí disponujú platnou KKV (kvalifikačná karta 

vodiča) 

 

Označovanie zastávok: 

Zastávky sa označujú a vybavujú označníkom umiestneným spravidla na zastávkovom stĺpiku. 

Kde to podmienky neumožňujú je možné v odôvodnených prípadoch umiestniť označenie 

zastávky na inom vhodnom mieste (stĺp, stena prístreška a pod.). Združené zastávky sa 

odporúča označovať jedným označníkom.  

 

Označník sa skladá zo značky zastávka, z tabuľky s názvom zastávky, prípadne dodatkovej 

tabuľky, z tabuľky s číslami liniek (na zastávke MHD), prípadne smerovými šípkami, spravidla 

z tabuľky vývesných cestovných poriadkov, prípadne aj označenia tarifných pásiem. 

 

Označník musí byť umiestnený tak, aby bol viditeľný pre všetkých účastníkov cestnej 

premávky a aby nezakrýval zvislé dopravné značky alebo iné dopravné zariadenia. Konštrukcia 

označníka musí umožňovať bezpečný pohyb cestujúcich vrátane osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu na čakacej ploche. 

 

Správa označníkov autobusových zastávok: 

Úspešný uchádzač je povinný zabezpečovať správu označníkov autobusových zastávok bližšie 

vymedzených v Pláne dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok.  

 

Správa označníkov v meste Dunajská Streda musí byť zabezpečovaná v súlade s STN 73 

6425. 

 Zastávka môže byť na nevyhnutne potrebný čas označená prenosným označníkom, 

ktorý má primerane spĺňať požiadavky vyššie uvedené.  

 Značky označníkov musia byť pre každý druh dopravy jednotné.  

 Správcom označníkov je Dopravca. Správca označníkov je povinný na svoje náklady 

zriadiť a udržiavať označníky vrátane informačných panelov s cestovnými poriadkami 

a ďalšími informáciami v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami. 

Pravidelná kontrola a údržba označníkov: 

 Správca označníkov zabezpečuje na svoje náklady údržbu a obnovu označníkov vrátane 

informačných panelov. Pokiaľ sú zastávky vybavené označníkom nespĺňajúcim 

štandard, je správca označníka povinný na svoje náklady označník vrátane 

informačného panelu uviesť  do súladu so štandardom. 
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 Vzhľad a vybavenie každej zastávky musí byť kontrolovaná priebežne (minimálne raz 

ročne). Kontrolu vykoná vlastník označníka zastávky, prípadne ním poverený subjekt – 

správca označníka. 

 Počas kontroly označníkov sa zisťujú ich nedostatky, týkajúce sa opráv alebo doplnenia 

ich vybavenia. 

Ďalšie požiadavky na dopravcu sú nasledovné:  

1. Dopravca je povinný akceptovať všetky doposiaľ vydané dopravné karty používané v 

mestskej hromadnej doprave Dunajská Streda počas obdobia účinnosti Zmluvy. 

2. Dopravca je povinný dodržať podmienku vymenovania minimálne jedného odborne 

spôsobilého vedúceho dopravy, ktorého dopravca zamestnáva alebo ktorý má s 

dopravcom uzavretú zmluvu, na základe ktorej vedúci dopravy skutočne riadi dopravné 

činnosti dopravcu; v prípade, ak dopravcom je fyzická osoba podmienku odbornej 

spôsobilosti vedúceho dopravy musí spĺňať táto fyzická osoba (dopravca). Odbornou 

spôsobilosťou vedúceho dopravy sa má na mysli odborná spôsobilosť podľa Zákona o 

cestnej doprave a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ktorým sa 

ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri 

výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 

96/26/ES.  

3. Dopravca je povinný poskytovať informačné miesto so službami informačného a 

predajného servisu pre účely MHD. 

4. Splnenie požiadaviek kladených na dopravcu podľa požiadaviek na dopravcu 

uvedených vyššie v časti B.1 Opis predmetu Zákazky uchádzač zdokumentuje 

dostatočne podrobným a názorným spôsobom vrátane dôkazných prostriedkov tak, 

aby komisia mohla vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet Zákazky 

uchádzačom. Ak uchádzač nespĺňa požiadavky ku dňu predloženia ponuky, je 

povinný preukázať, že vyššie uvedené požiadavky bude spĺňať ku dňu podpisu 

Zmluvy (napr. zmluvou o budúcej zmluve). V prípade, ak sú niektoré z vyššie 

uvedených požiadaviek zároveň podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, 

uchádzač je oprávnený preukázať splnenie týchto podmienok účasti (požiadaviek na 

predmet Zákazky) tiež predložením jednotného európskeho dokumentu podľa ust. § 

39 Zákona o verejnom obstarávaní.  

5.  Najneskôr od 1.1.2020 zabezpečiť možnosť nabíjania kreditu cez e- shop. 

6.  Dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať zriadenú web stránku 

s dostupnými informáciami pre cestujúcich – prepravný poriadok, tarifa, mapy trás MHD 

liniek a pod. 

7.  Vytvoriť mapy trás MHD liniek, ktoré budú umiestnené na web stránke a vybraných 

zastávkach 

8.  Dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať zriadenú technickú 

základňu, podmienky pre parkovanie autobusov, priestory na čistenie vnútorných interiérov 

vozidiel a umývanie karosérie 

9. Dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať k dispozícii záložné 

vozidlo, ktoré je možné poskytnúť do 30 minút v prípade poruchy kmeňového vozidla 
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10. Dopravca sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plánované kilometre na nasledujúci rok 

v členení podľa jednotlivých liniek do 15. novembra príslušného roka 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa 

novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a 

neobjednať služby od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto 

verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, 

ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov. 
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ZMLUVA O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME VO VNÚTROŠTÁTNEJ 

PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE (MESTSKEJ HROMADNEJ 

DOPRAVE) A O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ DOPRAVY NA ÚZEMÍ 

MESTA DUNAJSKÁ STREDA  

uzavretá podľa ust. § 21 v spojení s ust. § 20 a ust. § 44 písm. h) zákona NR SR č. 56/2012 Z. 

z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

 

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1.   

Objednávateľ:  Mesto Dunajská Streda 

Sídlo:    Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika  

Zastúpený:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

IČO:   00 305 383 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

SWIFT:  CEKOSKBX  

IBAN:    SK17 7500 0000 0003 0281 2303 

DIČ:   2021129968 

IČ DPH:  Objednávateľ nie je platiteľom DPH.   

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

  

1.2.  

Dopravca:  ... 

Sídlo:    ... 

Zastúpený:  ... 

IČO:   ... 

Registrácia:  

Bankové spojenie:  ... 

IBAN:   ... 

SWIFT:  ... 

DIČ:   ... 

IČ DPH:  ...  

(ďalej len „Dopravca“ v príslušnom gramatickom tvare)  

uzatvárajú túto Zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej 

autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy 

na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „Zmluva“)  

 

ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Vyššie uvedené Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu vedené  

2.1.1. snahou zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti 

vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na 

území mesta Dunajská Streda a  

2.1.2. záujmom o spoluprácu Zmluvných strán pri zabezpečovaní vnútroštátnej 

pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej dopravy na území mesta Dunajská Streda, a 

2.1.3. zámerom upraviť právne a finančné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré pri 

poskytovaní služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej 

autobusovej doprave vznikajú.  
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2.2. Objednávateľ je  podľa § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) oprávnený vo verejnom záujme 

objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti svojho 

územia. Dopravnou obslužnosťou sa pre účely tejto Zmluvy v súlade s § 18 zákona o cestnej 

doprave rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu Dopravných služieb vo vnútroštátnej 

doprave na zabezpečenie MHD na území mesta Dunajská Streda. Primeraným rozsahom sa 

rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých 

autobusových linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri 

zohľadnení možností súbežných prepráv a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, priepustnosti 

ciest v priebehu dňa, bezpečnosti prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané 

skupiny cestujúcich.  

 

2.3. Na základe vyššie uvedeného služby vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej 

autobusovej dopravy bude podľa tejto Zmluvy poskytovať prepravca (Dopravca), ktorý bol 

vybraný postupom na zadávanie zmluvy o službách vo verejnom záujme podľa čl. 5 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej 

a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 

1107/70  v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2338 a podľa zákona 

NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 

ČLÁNOK III. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

 

3.1.1. záväzok Dopravcu splniť prepravnú, prevádzkovú a tarifnú povinnosť špecifikovanú v 

tejto Zmluve, v Prepravnom poriadku, v Dopravných licenciách a podľa Cestovného poriadku 

počas účinnosti tejto Zmluvy,  

 

3.1.2. záväzok Objednávateľa uhradiť Dopravcovi Príspevok, spôsobom, vo výške a v lehotách 

podľa tejto Zmluvy,  

 

3.2 Objednávateľ udeľuje Dopravcovi počas doby trvania tejto Zmluvy výlučné právo na 

poskytovanie Dopravných služieb v sieti MHD v meste Dunajská Streda podľa Prílohy č. 6 - 

Plán dopravnej obslužnosti - Cestovný poriadok 2019 k tejto Zmluve a podľa každej ďalšej 

aktualizácii (zmene) Cestovného poriadku postupom dohodnutým v tejto Zmluve.  

 

3.3. MHD sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb cestujúcej verejnosti ako 

pravidelne opakovaná preprava vopred nevymedzeného okruhu cestujúcich po vopred určenej 

trase dopravnej cesty s určenými zástavkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, 

ktorých Dopravca prepravuje na území mesta Dunajská Streda podľa Prepravného poriadku, 

Cestovného poriadku a tarify. Súčasťou MHD je preprava príručnej batožiny, prípadne aj 

cestovnej batožiny, domácich zvierat.  

 

3.4. Objednávateľ  pri výkone svojej pôsobnosti na úseku cestnej dopravy ako správny orgán 

podľa § 10 v spojení s  § 44 písm. a) zákona o cestnej doprave, udelí Dopravcovi dopravnú 

licenciu oprávňujúcu Dopravcu prevádzkovať autobusové linky v rámci MHD na území mesta 

Dunajská Streda na obdobie účinnosti tejto Zmluvy, a to ako výhradné právo vykonávať MHD 

na skupine autobusových liniek na území mesta Dunajská Streda bez účasti iných Dopravcov.  
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3.5. Dopravca je povinný vykonávať Dopravné služby špecifikované v tejto Zmluve podľa 

platných Dopravných licencií, podľa Prepravného poriadku Dopravcu a podľa tarify (tarifná 

povinnosť), ktorá je súčasťou Prepravného poriadku, podľa Cestovného poriadku – Cestovný 

poriadok platný pre rok 2019 tvorí Prílohu č. 6 - Plán dopravnej obslužnosti - Cestovný 

poriadok 2019 tejto Zmluvy a podľa každej ďalšej aktualizácii (zmene) Cestovného poriadku 

postupom dohodnutým v tejto Zmluve.  

 

3.6 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa Dopravca zaväzuje: 

a) prepravovať cestujúcich a ich veci za ceny uvedené v aktuálne platnom cenovom 

výmere vydanom mestom Dunajská Streda, v ktorom sú určené maximálne ceny a 

tarifné podmienky mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda. 

b) v prípade mimoriadnej udalosti v doprave, zabezpečiť náhradnú prepravu v primeranom 

rozsahu, s prihliadnutím na aktuálne personálne a technické možnosti Dopravcu. 

c) organizačne a personálne zabezpečovať predaj cestovných lístkov a predaj čipových 

kariet, vrátane dobíjania čipových kariet používaných v MHD v meste Dunajská Streda. 

d) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci vo vzťahu k cestujúcim dodržiavali normy dobrých 

mravov, slušného správania sa, aby vodiči v prípade mimoriadnych situácií poskytli 

informácie cestujúcim, aby boli  cestujúcim v prípade potreby nápomocní, aby 

dodržiavali platnú legislatívu a taktiež predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce.  

e) že bude počas účinnosti tejto Zmluvy plniť požiadavku na certifikovaný systém 

manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001 systém 

environmentálneho manažérstva 

f) poskytovať služby vo verejnom záujme v súlade s technickými normami Slovenskej 

republiky a EÚ a so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

g) dbať pri plnení predmetu Zmluvy na ochranu životného prostredia a dodržiavať  platné 

technické, bezpečnostné, zdravotné,  hygienické a iné predpisy, vrátane predpisov 

týkajúcich sa životného prostredia; 

h) účtovne oddeliť svoje záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme na základe 

tejto Zmluvy od ostatných aktivít Dopravcu; 

i) niesť zodpovednosť za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Objednávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou; 

j) predložiť dôkazy k podkladom predloženým Dopravcom, ak o to Objednávateľ požiada. 

Za týmto účelom môže Objednávateľ požadovať prístup k relevantným údajom a 

dokumentácii z dôvodu posúdenia podkladov; 

k) zabezpečovať správu označníkov zastávky v meste Dunajská Streda v súlade s nižšie 

uvedenými:  

Zastávky sa označujú a vybavujú označníkom umiestneným spravidla na zastávkovom 

stĺpiku. Kde to podmienky neumožňujú je možné v odôvodnených prípadoch umiestniť 

označenie zastávky na inom vhodnom mieste (stĺp, stena prístreška a pod.). Združené 

zastávky sa odporúča označovať jedným označníkom.  

Označník sa skladá zo značky zastávka, z tabuľky s názvom zastávky, prípadne 

dodatkovej tabuľky, z tabuľky s číslami liniek (na zastávke MHD), prípadne smerovými 

šípkami, spravidla z tabuľky vývesných cestovných poriadkov, prípadne aj označenia 

tarifných pásiem. 

Označník musí byť umiestnený tak, aby bol viditeľný pre všetkých účastníkov cestnej 

premávky a aby nezakrýval zvislé dopravné značky alebo iné dopravné zariadenia. 
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Konštrukcia označníka musí umožňovať bezpečný pohyb cestujúcich vrátane osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu na čakacej ploche. 

Dopravca je povinný zabezpečovať správu označníkov autobusových zastávok bližšie 

vymedzených v Pláne dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok pre príslušný 

kalendárny rok.  

Správa označníkov v meste Dunajská Streda musí byť zabezpečovaná v súlade s STN 

73 6425. 

Zastávka môže byť na nevyhnutne potrebný čas označená prenosným označníkom, 

ktorý má primerane spĺňať požiadavky vyššie uvedené.  

Značky označníkov musia byť pre každý druh dopravy jednotné.  

Správcom označníkov je Dopravca. Správca označníkov je povinný na svoje náklady 

zriadiť a udržiavať označníky vrátane informačných panelov s cestovnými poriadkami 

a ďalšími informáciami v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami. 

 

Správca označníkov zabezpečuje na svoje náklady údržbu a obnovu označníkov vrátane 

informačných panelov. Pokiaľ sú zastávky vybavené označníkom nespĺňajúcim 

štandard, je správca označníka povinný na svoje náklady označník vrátane 

informačného panelu uviesť  do súladu so štandardom. 

 

Vzhľad a vybavenie každej zastávky musí byť kontrolovaná priebežne (minimálne raz 

ročne). Kontrolu vykoná vlastník označníka zastávky, prípadne ním poverený subjekt – 

správca označníka. 

 

Počas kontroly označníkov sa zisťujú ich nedostatky, týkajúce sa opráv alebo doplnenia 

ich vybavenia. 

l) dodržať podmienku vymenovania minimálne jedného odborne spôsobilého vedúceho 

dopravy, ktorého dopravca zamestnáva alebo ktorý má s dopravcom uzavretú zmluvu, 

na základe ktorej vedúci dopravy skutočne riadi dopravné činnosti dopravcu; v prípade, 

ak dopravcom je fyzická osoba podmienku odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy 

musí spĺňať táto fyzická osoba (dopravca). Odbornou spôsobilosťou vedúceho dopravy 

sa má na mysli odborná spôsobilosť podľa Zákona o cestnej doprave a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ktorým sa ustanovujú spoločné 

pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania 

prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.  

m) poskytovať informačné miesto so službami informačného a predajného servisu pre 

účely MHD.  

n) vyhotoviť a vyvesiť Cestovné poriadky dvojjazyčne v slovenskom a maďarskom jazyku 

počas účinnosti tejto Zmluvy; 

o) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 

p) najneskôr od 1.1.2020 zabezpečiť možnosť nabíjania kreditu cez e- shop. 
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q) dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať zriadenú web 

stránku s dostupnými informáciami pre cestujúcich – prepravný poriadok, tarifa, mapy 

trás MHD liniek a pod. 

r) vytvoriť mapy trás MHD liniek, ktoré budú umiestnené na web stránke a vybraných 

zastávkach. 

s) dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať zriadenú technickú 

základňu, podmienky pre parkovanie autobusov, priestory na čistenie vnútorných 

interiérov vozidiel a umývanie karosérie. 

t) dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy mať k dispozícii 

záložné vozidlo, ktoré je možné poskytnúť do 30 minút v prípade poruchy kmeňového 

vozidla 

u) dodržiavať štandardnú výbavu vozidiel podľa technického popisu uvedeného v Prílohe 

č. 8 tejto Zmluvy. 

 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) každoročne poskytovať Dopravcovi úhradu za riadne poskytnuté služby vo verejnom 

záujme, ako záväzok vyplývajúci z týchto služieb podrobne špecifikovanú v Článku  8. 

tejto Zmluvy; 

b) udeľovať Dopravcovi dopravné licencie na prevádzkovanie autobusových liniek 

mestskej hromadnej dopravy v súlade Prílohou č. 6 - Plán dopravnej obslužnosti – 

Cestovný poriadok 2019 tejto Zmluvy, alebo jej aktualizáciou na základe dodatku k tejto 

Zmluve a v súlade s podmienkami špecifikovanými v Zákone o cestnej doprave, a to na 

celé obdobie trvania tejto Zmluvy; 

c) že podklady a informácie poskytnuté od Dopravcu v súvislosti s predmetom tejto 

Zmluvy použije výlučne v nevyhnutnom rozsahu, na účely uvedené v tejto Zmluve, bude 

ich utajovať a nesprístupní ich tretím osobám v súlade s platnou legislatívou s výnimkou, 

keď plní povinnosti jemu vyplývajúce zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zákonov. Objednávateľ je povinný pri plnení povinností vyplývajúcich pre neho 

z citovaného zákona č. 211/2000 Z. z. postupovať v zmysle tohto zákona; 

d) v prípade zmeny Plánu dopravnej obslužnosti alebo Cenového výmeru informovať 

Dopravcu s takouto pripravovanou zmenou vopred za účelom vylúčenia možných 

negatívnych dopadov súvisiacich s poskytovaním služieb vo verejnom záujme; 

e) bezodkladne informovať Dopravcu o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 

na plnenie tejto Zmluvy. 

 

ČLÁNOK IV. PODMIENKY POSKYTOVANIA A ROZSAH DOPRAVNÝCH 

SLUŽIEB 

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca zabezpečí dopravné služby v rozsahu 65 000 

plánovaných celkových km (východzí plánovaný rozsah dopravných služieb) za východzí 

(prvý) kalendárny rok, čo je  650 000 plánovaných celkových  kilometrov za celú dobu 

účinnosti Zmluvy, t. z. za obdobie 10 rokov. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas účinnosti 

tejto Zmluvy jednostranne zvýšiť alebo znížiť rozsah dopravných služieb za celú dobu trvania 

Zmluvy, t. z. za obdobie 10 rokov, spolu maximálne o 10% oproti východziemu plánovanému 

rozsahu dopravných služieb východzieho kalendárneho roka, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 

inak. Do celkového počtu odjazdených kilometrov sa započítavajú iba skutočne ubehnuté 
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kilometre – tarifné,  prístavné a odstavné kilometre a kilometre súvisiace so zabezpečením 

prevádzkového záväzku Dopravcu.  

 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný objem výkonov ako aj podrobné záväzné 

podmienky poskytovania dopravných služieb za príslušný kalendárny rok upravuje  Plán 

dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok 2019 schválený pre príslušný kalendárny rok 

Objednávateľom. Zmena rozsahu poskytovania dopravných služieb bude vždy realizovaná 

v súlade s § 15 ods. 4 zákona o cestnej doprave.  

 

10.3 Zmeny v rozsahu plnenia dopravných služieb v zmysle tejto Zmluvy môžu byť vynútené 

a Objednávateľom zvýšené, alebo znížené najmä v súvislosti so zmenou dopravných potrieb 

v meste Dunajská Streda,  so vznikom alebo zánikom školského zariadenia, so vznikom alebo 

zánikom pracovných príležitostí, so vznikom alebo zánikom niektorých dopravných spojení a 

pod. 

 

10.4 Dopravca je povinný akceptovať a prijať zmeny rozsahu plnenia dopravných služieb 

požadovaných Objednávateľom maximálne o desať percent (10 %) t.j.  6 500 km oproti 

východziemu plánovanému rozsahu dopravných služieb východzieho kalendárneho roka 

v súlade s touto Zmluvou.  

 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neočakávaných odchýlok od objemov výkonov 

dopravných služieb s úpravami dohodnutými v bode 4.1 tejto Zmluvy budú v dobrej viere 

rokovať o spôsobe ich realizácie a očakávanej výške finančnej kompenzácie. V takomto prípade 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode pristúpia k zmene tejto Zmluvy formou písomného 

dodatku. 

 

10.6 Dopravca sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi výpočet plánovaných kilometrov na 

nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si každoročne, najneskôr do 30. novembra príslušného 

kalendárneho roka, odsúhlasovať rozsah výkonov (podľa jednotlivých liniek a kalendárnych 

mesiacov) na nasledujúci kalendárny rok. Zmena rozsahu poskytovania dopravných služieb 

bude vždy realizovaná prostredníctvom zmeny Plánu dopravnej obslužnosti – Cestovného 

poriadku 2019 v súlade so zákonom o cestnej doprave. 

 

10.7 Dopravca sa v súčinnosti s Objednávateľom zaväzuje vynakladať maximálne úsilie pri 

optimalizácii spojov liniek v dotknutom území mesta Dunajská Streda s cieľom ich efektívneho 

a hospodárneho využitia. 

 

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou 

ako právnou skutočnosťou, spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a 

nezavinenej udalosti, (napr. vrátane, nie však výlučne štrajku alebo nepriaznivých 

poveternostných podmienok), ktoré znemožnia alebo obmedzia Dopravcu v poskytovaní 

dopravných služieb podľa tejto Zmluvy, Dopravca vykoná dopravné služby len v rozsahu 

možnom, a to vždy s prihliadnutím na bezpečnosť cestujúcich. V prípade vzniku takejto situácie 

je Dopravca povinný o nej bezodkladne informovať Objednávateľa. Takáto skutočnosť sa pre 

účely tejto Zmluvy nepovažuje za zmenu v rozsahu plnenia dopravných služieb a do 

stanoveného limitu minimálneho, alebo maximálneho objemu výkonov sa v rozsahu zmeny 

plnenia nezapočítava. 
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10.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že počas platnosti príslušných cestovných poriadkov 

môže dôjsť k dočasnej zmene trasy spojov liniek v dôsledku výluk, uzávierok a obchádzok 

(„ďalej „Obchádzkové trasy“ v príslušnom gramatickom tvare). Za relevantné sa pre účely 

tejto Zmluvy považujú len obchádzkové trasy, ktoré si Zmluvné strany oznámili a písomne si 

ich odsúhlasili. Písomné odsúhlasenie musí obsahovať dĺžky obchádzkových trás s vyčíslením 

navýšených kilometrov oproti pôvodným trasám (kilometrom),  počty spojov liniek, ktorých sa 

obchádzkové trasy týkajú a počet dní, počas ktorých budú spoje prevádzkované  po 

obchádzkovej trase. V prípade, že údaje uvedené v písomnom odsúhlasení budú z objektívnych 

príčin zmenené, dôjde k doplneniu a aktualizovaniu písomného odsúhlasenia a následne 

k aplikácii aktualizovaných údajov do kalkulačného vzorca, ktorý je uvedený v tejto Zmluve.  

 

ČLÁNOK V. DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY 
 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Táto 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.4.2019 do 31.12. 2028, pokiaľ táto Zmluva nebude 

predĺžená v zmysle bodov 5.2 a 5.3 tohto článku Zmluvy.  

 

5.2 Dĺžku obdobia poskytovania služieb vo verejnom záujme je možné v súlade s Článkom 4. 

ods. 4 Nariadenia 1370/2007 predĺžiť  najviac o 50 %.  

 

5.3 Ak si Dopravca bude  počas trvania tejto Zmluvy plniť povinnosti vyplývajúce z tejto 

Zmluvy, pričom: 

 

a) nedôjde k závažnému porušeniu Zmluvy (za závažné porušenie sa rozumie 

neposkytovanie služieb vo verejnom záujme po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich 

dní za jeden kalendárny rok); 

b) nepredloží Objednávateľovi nepravdivé informácie, ktoré je povinný predkladať 

v súlade s touto Zmluvou; 

c) bude mať počas celého obdobia trvania Zmluvy všetky potrebné povolenia a licencie na 

zabezpečovanie dopravných služieb;  

d) bude zabezpečovať dopravu na autobusových linkách v súlade so schváleným Plánom 

dopravnej obslužnosti - Cestovným poriadkom a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;  

e) bude dodržiavať platný Plán dopravnej obslužnosti - Cestovný poriadok a bez súhlasu 

Objednávateľa ho nebude svojvoľne meniť; 

f) môže byť v súlade s čl. 4 ods. 4 Nariadenia 1370/2007 v zmysle ktorého „V prípade 

potreby sa vzhľadom na podmienky odpisovania aktív môže doba platnosti zmluvy 

o službách vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50 %, ak Dopravca služieb vo 

verejnom záujme poskytuje aktíva významné z hľadiska celkových aktív potrebných na 

výkon služieb osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy o službách vo verejnom 

záujme, a ak sú  tieto aktíva spojené prevažne so službami osobnej dopravy, ktoré sú 

predmetom zmluvy“ táto Zmluva predĺžená o najviac 50 %.  V prípade predĺženia tejto 

Zmluvy formou dodatku, bude v zmysle uvedeného Zmluvnými stranami takéto 

predĺženie zrealizované najneskôr do 30.09.2028. 

 

5.4 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v článkoch 

5.4.1 a 5.4.2 Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán 

nadobúda účinnosť doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej 

strane. 
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5.4.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Dopravca závažne poruší 

povinnosti podľa Zmluvy. Závažným porušením povinností Dopravcom sa 

rozumie neposkytovanie Služieb vo verejnom záujme výlučne z dôvodov na 

strane Dopravcu po dobu viac než päť (5) dní, pokiaľ Dopravca neodstráni toto 

závažné porušenie povinností ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní. 

5.4.2 Dopravca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ závažne poruší 

povinnosti podľa Zmluvy. Závažným porušením povinností Objednávateľa sa 

rozumie omeškanie Objednávateľa so zaplatením ktoréhokoľvek z Bežných 

transferov vo výške a spôsobom podľa bodu 8.5 Zmluvy o viac, než šesťdesiat 

(60) dní po dni splatnosti príslušného Bežného transferu, pričom nedôjde 

k náprave ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní poskytnutej Dopravcom na 

nápravu v písomnom upozornení. 
 

ČLÁNOK VI. KONTROLA DODRŽIAVANIA PREDMETU ZMLUVY 
 

6.1 Kontrolu plnenia dopravných výkonov vykonávajú priebežne poverení zamestnanci mesta 

Dunajská Streda na základe výkazov skutočne realizovaných výkonov za každý mesiac 

zmluvného obdobia predkladaných Dopravcom z GPS meračov. Dopravca odovzdá výkaz 

najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

6.2 Dopravca sa zaväzuje posielať kompetentnému odbornému útvaru Mesta Dunajská Streda 

mesačné hlásenia dopravného dispečingu s uvedením počtu a dôvodu nevypravených vozidiel. 
 

ČLÁNOK VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

7.1 Dopravca je povinný počas celej doby trvania tejto Zmluvy každoročne predkladať mestu 

Dunajská Streda správu týkajúcu sa mestskej hromadnej dopravy  v meste Dunajská Streda, 

a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku, 

za ktorý sa  správa vyhotovuje.  

 

7.2 Dopravca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Objednávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou. 

 

7.3 Dopravca je povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa predložiť informácie 

a dokumentáciu súvisiacu s plnením tejto Zmluvy, s vedením účtovníctva, a to aj mimo správ 

a termínov uvedených v tomto článku Zmluvy. Dopravca sa zaväzuje, že umožní výkon 

kontroly, auditu a overovania výpočtu Ekonomicky oprávnených nákladov a Úhrady za služby 

vo verejnom záujme zo strany Objednávateľa. Dopravca je počas výkonu kontroly, auditu a 

overovania povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie 

podmienok výpočtu Ekonomicky oprávnených nákladov a Úhrady za služby vo verejnom 

záujme podľa tejto Zmluvy.  

 

7.4 Správnosť výpočtu Úhrady za služby vo verejnom záujme za príslušný kalendárny rok, 

vrátane súladu s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva 

a Nariadenia 1370/2007 potvrdzuje aj poverený zamestnanec mesta Dunajská Streda.  

 

7.5 Dopravca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, auditom alebo overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly, auditu alebo 

overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu 
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alebo overovania na mieste. Dopravca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly, auditu alebo overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

7.6 Objednávateľ schvaľuje tarify cestovného mestskej hromadnej dopravy (t.j. dopravných 

služieb) cenovými výmermi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súčasne 

Objednávateľ môže schváliť osobitnú tarifu pre určený okruh cestujúcich. Aktuálna tarifa pre 

verejnosť a tarifné podmienky v mestskej hromadnej doprave v rámci mesta Dunajská Streda 

sú v súlade s ustanovením § 21 zákona o cestnej doprave uvedené v Príloha č.1: Tarifa mestskej 

hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda k tejto Zmluve.  
 

ČLÁNOK VIII. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME  
 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté Dopravné služby každoročne uhrádzať Dopravcovi 

Príspevok v lehotách splatnosti podľa tejto Zmluvy a v dohodnutej výške.  Akékoľvek platby, 

ktoré je Objednávateľ povinný uhradiť Dopravcovi sa považujú za uhradené dňom pripísania 

príslušnej platby na účet Dopravcu, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

8.2 Finančné prostriedky určené na úhradu nákladov spojených s realizáciou verejného záujmu, 

ktoré boli použité Dopravcom v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté, musí Dopravca 

vrátiť Objednávateľovi na účet, z ktorého boli poukázané do 10 dní od zistenia a doručenia 

písomnej výzvy. 

 

8.3 Nákladová cena za  1 kilometer zahŕňa všetky náklady Dopravcu vrátane primeraného 

zisku, potrebné na zabezpečenie Služieb vo verejnom záujme vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

Výška nákladovej ceny za 1 kilometer pre príslušný kalendárny rok bude zaokrúhlená 

matematicky na 2 desatinné miesta. 

Celková nákladová cena na 1 kilometer je doložená položkovými nákladmi v súlade s Prílohou 

č. 3  - Záväzný nástroj na výpočet „Nákladovej ceny na 1 kilometer“, tejto Zmluvy. Uvedená 

príloha (s podkladmi pre výpočet nákladovej ceny musí byť priložená jedenkrát k Zmluve v 

elektronickej podobe v programe MICROSOFT EXCEL s použitím vzorcov pre všetky 

matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND). Jednotkové 

náklady budú zaokrúhlené matematicky na 3 desatinné miesta a celková nákladová cena bude 

zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta. 

 

8.4 Pod pojmom priame tržby a výnosy rozumieme súčet Dopravcom dosiahnutých priamych 

tržieb a výnosov z poskytovaných dopravných služieb, ktoré si Dopravca ponechá (pod pojmom 

priame tržby a výnosy sa rozumie: priame tržby z predaja cestovných lístkov, priame tržby z 

predaja čipových kariet, priame tržby z predaja cestovných poriadkov, výnosy z príspevkov 

zamestnávateľov (v prípade, že budú takéto zmluvy uzatvorené) a pod.  Dopravca je povinný 

odviesť z priamych tržieb a výnosov daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

8.5 Objednávateľ bude Dopravcovi každý mesiac uhrádzať za dopravné služby zálohu 

vypočítanú ako:     Zm = (Cnak – ØTkm ) x Kmp 

Vysvetlivky vzorca: 

  Zm– mesačná záloha Objednávateľa uhrádzaná Dopravcovi (€) 

  Cnak –    celková nákladová cena na 1 kilometer (€/tkm) 
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  ØTkm – priemerné mesačné priame tržby a výnosy na 1 kilometer za predchádzajúci 

kalendárny rok (€/km) 

      Kmp – mesačné plánované kilometre (km) 

Výpočet Zm (mesačná záloha Objednávateľa uhrádzaná Dopravcovi) bude zaokrúhlený 

matematicky na 2 desatinné miesta. 
 

8.6 Záloha je zo strany Objednávateľa Dopravcovi uhrádzaná vždy k 25. dňu každý kalendárny 

mesiac. Záloha je Dopravcovi uhrádzaná mesačne na základe Prílohy 

č. 4 - Platobný kalendár záloh na príslušný kalendárny rok. Príloha č. 4 - Platobný kalendár 

záloh na príslušný kalendárny rok pojednáva o mesačných zálohových platbách za celý 

aktuálny kalendárny rok. 

 

8.7 Objednávateľ po skončení kalendárneho roka  spracuje v termíne do 31. januára roka, 

ktorého sa vyúčtovanie týka vzájomné vyúčtovanie za predchádzajúci rok a to na základe 

skutočne odjazdených kilometrov podľa platných cestovných poriadkov, skutočne 

dosiahnutých priamych tržieb a výnosov, zálohových platieb Objednávateľa a celkovej 

nákladovej ceny za 1 kilometer vrátane primeraného zisku ako preplatok alebo nedoplatok.  

 

8.8 Ako podklad k výpočtu vyúčtovania je Dopravca povinný každý mesiac do 15. pracovného 

dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca, ktorého sa týka, predložiť Objednávateľovi 

Prílohu č.5: Mesačný výkaz k tejto Zmluve. 

 

8.9 Ako základňa pre východzí kalendárny rok (2019)  plnenia tejto Zmluvy bude ponuková 

cena Dopravcu v €/km. 

 

Po ukončení východzieho kalendárneho roka plnenia Zmluvy bude jednotkový náklad za 

ukazovateľ pohonné hmoty   €/km upravený na základe cenového indexu pohonných látok, 

ktorý bude vypočítaný nasledovne:  

 

Uphmu = Uphmp x Ciphm 

Ciphm = Cphm2019 / Cphmp 

 

Vysvetlivky vzorca: 

Uphmu – Jednotkový náklad za ukazovateľ pohonné hmoty (€/tkm) upravený (zaokrúhlenie na 

3 desatinné miesta) 

Uphmp – Jednotkový náklad za ukazovateľ pohonné hmoty (€/tkm) pôvodný 

Ciphm – cenový index pohonné hmoty (zaokrúhlenie na 4 desatinné miesta) (%) 

Cphm2019 – priemerná cena motorovej nafty za rok 2019 zistená ako aritmetický priemer 

mesačných priemerných cien motorovej nafty zverejnených Štatistickým úradom SR (cena 

€/liter očistená o DPH) 

Cphmp – cena motorovej nafty zverejnená Štatistickým úradom SR za .... týždeň 2019 

(€/liter) (cena €/liter očistená o DPH) 

Ckm – skutočne ubehnuté celkové kilometre za kalendárny rok (Ckm) 
 

Do 15 dní po oficiálnom zverejnení spotrebných cien motorovej nafty Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky k výpočtu ročného cenového indexu, pripraví Dopravca podklady s 

úpravou jednotkových nákladov za ukazovateľ pohonné hmoty s výpočtom priemerného 

jednotkového nákladu za tento ukazovateľ €/km a doručí ich Objednávateľovi.  
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Podobne ako pre rok 2019 sa bude postupovať aj v rokoch 2020 až 2023 pri nasledujúcom 

výpočte cenového indexu pohonných hmôt pre roky 2020-2023: 

Ciphm = Cphm(n+1) / Cphm(n) 

Vysvetlivky vzorca: 

Ciphm – cenový index pohonné hmoty (%) 

Cphm(n+1) – priemerná cena motorovej nafty za aktuálny rok vyúčtovania zistená ako 

aritmetický priemer mesačných priemerných cien motorovej nafty zverejnených Štatistickým 

úradom SR (cena očistená o DPH) (€/km) 

Cphm(n) – priemerná cena motorovej nafty za rok, ktorý predchádza roku vyúčtovania, zistená 

ako aritmetický priemer mesačných priemerných cien motorovej nafty zverejnených 

Štatistickým úradom SR (cena očistená o DPH)(€/km). 

 

8.10 Po ukončení kalendárneho roka Objednávateľ v súlade so zákonom o cestnej doprave 

zrealizuje výsledné celkové ročné vyúčtovanie, na základe ktorého bude nedoplatok, alebo 

preplatok uhradený buď zo strany Objednávateľa Dopravcovi, alebo zo strany Dopravcu 

Objednávateľovi.  

Výpočet Vcr (záverečné celkové štvrťročné vyúčtovanie) bude zaokrúhlený matematicky na 2 

desatinné miesta. 

Výška výsledného celkového ročného vyúčtovania za rok sa vypočíta nasledovne: 

Vr = (Cnak x Km) – (Tm + Zm) 

Vysvetlivky vzorca: 

Vr – ročné  vyúčtovanie pre zmluvné strany za rok, ktorého sa vyúčtovanie týka (€) 

Cnak – celková nákladová cena na 1 kilometer za rok, ktorého sa  vyúčtovanie týka (€/km) 

Km – skutočný  počet kilometrov ubehnutých Dopravcom za obdobie kalendárneho roka podľa 

platných cestovných poriadkov, ktorého sa ročné vyúčtovanie týka pri plnení záväzku podľa 

tejto Zmluvy   

Tr – skutočné priame tržby a výnosy Dopravcu za rok, ktorého sa  vyúčtovanie týka (€) 

Zr– mesačná uhradená záloha za rok, ktorého sa vyúčtovanie týka (€) 

 

Výpočet Vr (ročné vyúčtovanie) bude zaokrúhlený matematicky na 2 desatinné miesta. 

 

Podklady k realizácii úhrady celkového ročného vyúčtovania vo forme Protokolu pripraví a 

Dopravcovi na podpis a predloží Objednávateľ najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka po 

roku, ktorého sa vyúčtovanie týka. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán. Objednávateľ je povinný uhradiť takýto nedoplatok voči Dopravcovi 

najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka po roku, ktorého sa celkové ročné vyúčtovanie týka. 

Dopravca je povinný uhradiť takýto preplatok voči Objednávateľovi najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho roka po roku, ktorého sa celkové ročné vyúčtovanie týka. 

 

8.11 Zo strany Dopravcu bude v prípade jednotkovej nákladovej ceny za 1 kilometer dochádzať 

k jej medziročnej úprave cenovou indexáciou priamych nákladov v zmysle Prílohy č. 3 Cenové  

indexy tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli počas trvania tejto Zmluvy na pravidelnej 

úprave aktuálnej jednotkovej nákladovej ceny  za 1 kilometer a to vždy jedenkrát ročne s 

účinnosťou pre príslušný kalendárny rok. Úprava bude realizovaná aktualizovaním 

jednotkových cien  Záväzný nástroj na výpočet „Nákladovej ceny na 1 kilometer“ tejto Zmluvy 

a v súlade s Prílohou č.3 - „Cenové indexy“ tejto Zmluvy. Vyplnenú tabuľku Prílohy č. 2 - 

Záväzný nástroj na výpočet „Nákladovej ceny na 1  kilometer“ a Prílohu   č. 3 „Cenové indexy“ 

tejto Zmluvy je Dopravca každoročne povinný predložiť Objednávateľovi. Príloha č.3 

„Cenové indexy“ tejto Zmluvy stanovuje, ktoré položky  a pomocou akých cenových indexov 
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sa ceny za 1  kilometer upravujú. Prvá  aktualizácia jednotkovej nákladovej ceny za 1 kilometer 

a jednotkových cien bude realizovaná s účinnosťou od 01. januára 2020. V okamihu, keď bude 

cenová indexácia oficiálne stanovená Štatistickým úradom Slovenskej republiky pre príslušný 

rok zverejnená, Dopravca zašle Objednávateľovi uvedené podklady a Objednávateľ je povinný 

bezodkladne upraviť nákladovú cenu na 1  kilometer podľa podmienok uvedených v tejto 

Zmluve s účinnosťou od 01. januára príslušného roka.  

 

ČLÁNOK IX. KONTROLA PLNENIA ZÁVÄZKU 
 

9.1 Kontrolu plnenia záväzku a dojednaní  vyplývajúcich z tejto Zmluvy vykonajú priebežne 

poverení zamestnanci kompetentného odborného útvaru Objednávateľa na základe výkazov 

skutočne realizovaných výkonov, dosiahnutých priamych tržieb a výnosov za každý mesiac 

zmluvného obdobia predkladaných Dopravcom.  

 

9.2 Dopravca je povinný predložiť každý mesiac vždy do 15. pracovného dňa nasledujúceho 

mesiaca v písomnej aj v elektronickej podobe :  

 9.2.1  Príloha č. 5: Mesačný výkaz  

 9.2.2  Výstup zo systému GPS o meškaniach a predčasných odchodoch    

  9.2.3  Mesačný prehľad  

       9.2.3.1 o počtoch prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách  

             9.2.3.2 prehľad o odjazdených , ubehnutých kilometroch na jednotlivých linkách 

             9.2.3.3 prehľad tržieb podľa jednotlivých liniek 
 
9.3 Dopravca je povinný predložiť počas platnosti tejto zmluvy ročný prehľad o počtoch 

prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách do 15 dní po uplynutí príslušného roka. 

Pri kontrole má Objednávateľ právo nahliadnuť do príslušnej prvotnej účtovnej evidencie 

Dopravcu a vykonávať kontrolu výkonu dopravy na jednotlivých linkách v rozsahu, ktorý je 

podstatný pre posúdenie plnenia tejto Zmluvy a jej záväzkov. 

 

Po vykonaní každej kontroly za účelom dohľadu nad zisťovanými skutočnosťami zamestnanci 

kompetentného odborného útvaru Objednávateľa spracujú zápis o vykonanej kontrole a v 

prípade zistených nedostatkov písomnou formou požiadajú Dopravcu o ich bezodkladné  

odstránenie. 

 

ČLÁNOK X. SANKCIE 

 

10.1 Za obmedzenie alebo zastavenie poskytovania služieb vo verejnom záujme, ktoré bolo 

vykonané bez súhlasu Objednávateľa vznikne Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 1000,- €.  

 

10.2 Za nedodržanie % podielu vozidiel vybavených elektronickou tabuľou voči celkovému 

počtu vozidiel Dopravcu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania 

plnenia predmetu zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každé vozidlo, ktoré Dopravcovi chýba do splnenia limitu.  

 

10.3 Za nedodržanie % podielu vozidiel vybavených wifi voči celkovému počtu vozidiel 

Dopravcu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania plnenia predmetu 

zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100,- € za každé vozidlo, ktoré Dopravcovi chýba do splnenia limitu. 
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10.4 Za nedodržanie 100 % vozidiel vybavených systémom GPS ku dňu účinnosti Zmluvy, ako 

i za celú dobu poskytovania plnenia predmetu zmluvy vznikne Objednávateľovi voči 

Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každé vozidlo, ktoré 

Dopravcovi chýba do splnenia limitu. 

 

10.5 Zúčtovanie všetkých dosiahnutých sankcií voči Dopravcovi v kontrolovanom roku bude 

vykonané najneskôr do 31. júla bežného roku za 1. polrok a do 31. januára nasledujúceho roku 

za 2. polrok.   

 

10.6 Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbami podľa článku 8, vznikne Dopravcovi voči 

Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej podľa § 369 ods. 

2 a § 369a Obchodného zákonníka z dlžnej sumy. 

 

10.7 Objednávateľ sa nedostane do omeškania s platbami podľa článku 8 z dôvodov vyššej 

moci, a to počas doby ich trvania.  

 

10.8 V prípade, ak Dopravca nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v bodoch 10.1 

až 10.4 z dôvodov vis maior (vyššia moc), alebo poruchy vozidla a tarifného systému počas 

prevádzky Objednávateľovi nevznikne právo na udelenie zmluvnej pokuty uvedenej v bode 

10.1 až 10.4 tejto Zmluvy. 

 

ČLÁNOK XI. SPORY 
 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne včas oznamovať všetky okolnosti, ktoré 

by mohli viesť ku sporom, budú o nich rokovať, aby sa mohli riešiť dohodou, resp. formou 

dodatku k tejto Zmluve, predovšetkým pri prerokovaní Dodatkov k požadovanému navýšeniu 

výkonov uvedených v Zmluve o službách vo verejnom záujme. 

 

11.2 K súdnemu sporu pristúpia Zmluvné strany len v prípade, ak vzájomným dohodovacím 

konaním nedôjde k dohode do 60 dní od predloženia sporného nároku.  

Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti súdu Slovenskej republiky. 

 

 

ČLÁNOK XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

12.1 Kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda vykonávajú poverení zamestnanci mesta Dunajská Streda. 

  

12.2 Nedostatky zistené kontrolou hospodárenia s prostriedkami v zmysle článku VI. a VII 

Zmluvy  a z toho vyplývajúce sankcie znáša v plnom rozsahu Dopravca. 

 

ČLÁNOK XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Zmluvné strany schvália vždy do 31. decembra formou písomného dodatku pre každý 

kalendárny rok počas trvania platnosti tejto Zmluvy aktuálny Plán dopravnej obslužnosti – 

Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok a Predpokladanú úhradu na obdobie 

príslušného roku; v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v tejto Zmluve.  
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13.2 Požiadavky na akúkoľvek zmenu parametrov uvedených v Pláne dopravnej obslužnosti – 

Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok, ktorá by mala vplyv na objem výkonov MHD 

a ich cenu, ako aj všetky odôvodnené zmeny vstupov ovplyvňujúce výšku stanovených 

finančných úhrad, sa budú riešiť formou dodatku k tejto Zmluve. Záväzky Objednávateľa podľa 

článku VI tým nie sú dotknuté. 

 

13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene tejto Zmluvy v prípade zmien legislatívy, 

ktoré sa dotýkajú obsahu Zmluvy alebo v prípade podstatných zmien podmienok na strane 

niektorej zo zmluvných strán. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej 

dohode písomne vyhotovenými dodatkami. 

 

13.4 Právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1: Tarifa mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda  

Príloha č. 2: Záväzný nástroj na výpočet „Nákladovej ceny na 1 kilometer“ 

Príloha č. 3: Cenové indexy 

Príloha č. 4:  Platobný kalendár pre kalendárny rok 2019 

Príloha č. 5:  Mesačný výkaz - Vzor 

Príloha č. 6: Plán dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok 2019 

Príloha č. 7:  Technický popis štandardnej výbavy vozidiel 

 

 

Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (4) rovnopisoch - po dva (2) vyhotovenia pre každú zo 

Zmluvných strán. 

 

 

 

V ___________dňa _____________ 2019  V ____________dňa ___________ 2019 

 

 

 

 

Mesto Dunajská Streda    ... 

 

Podpis: __________________________ Podpis: ____________________ 

Meno:  JUDr. Zoltán Hájos   Meno:   …  

Funkcia:  primátor mesta          Funkcia:  … 
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Príloha č. 1: Tarifa mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda 

 

 

Tarifa mestskej hromadnej dopravy 

v meste Dunajská Streda 
 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 
1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav 

z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín, ako aj 
podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú, v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 21/2014/2 zo dňa 9. 12. 2014. 

2. Tarifa platí pre pravidelnú autobusovú dopravu na linkách mestskej hromadnej dopravy 
v meste Dunajská Streda s účinnosťou od 1.7.2015. Tarifa platí spolu s Prepravným 
poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby 
a batožinu.  

3. Dopravcom podľa tejto tarify je .....................zapísaná v .......................... 
 

 
Čl. II 

Druhy cestovných lístkov a ceny cestovného (dovozného) 
 
 

Druhy 
cestovného 

(dovozného) 

Platba v 
hotovosti 

 
Platba 

dopravnou 
kartou 

Platba 
dopravnou 

kartou – 
držiteľom 
Vernostnej 

karty  

Obyčajné 
cestovné 

 na jednotlivú 
cestu  

0,60 € 0,50 € 0,25 € 

Zľavnené 
cestovné 

 na jednotlivú 
cestu 

0,35 € 0,30 € 0,00 € 

Dovozné 
(batožina, pes, 
prázdny detský 

kočík) 

0,35 € 0,30 € 0,15 € 

 
 
Jednotlivé druhy cestovného (dovozného) sa uplatňujú nasledovne: 

 

1. Obyčajné cestovné na jednotlivú cestu: 
a) dospelé osoby, 

b) mladiství po dovŕšení 15. roku veku. 

 

2. Zľavnené cestovné na jednotlivú cestu: 
a) deti po dovŕšení 6. roku veku a mladiství do dovŕšenia 15. roku veku, 

b) žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu (zákon NR 
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SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. ) a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného 

predpisu (zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého 

stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, 

c) žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa 

považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike v dennej 

forme štúdia, 

d) držitelia preukazu ŤZP a ŤZP – S, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP – S. 

 

3. Bezplatná preprava: 
a) deti do dovŕšenia 6. roku veku, 

b) dôchodcovia po dovŕšení 70. roku veku. 

c) osoby, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné a sú držiteľom dopravnej karty 

vydanej dopravcom         a  zároveň sú držiteľom vernostnej karty vydanej mestom 

Dunajská Streda, 

d) poberatelia starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia 

70. roku veku, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydanej dopravcom a zároveň sú 

držiteľom vernostnej karty vydanej mestom Dunajská Streda. 

 

4. Dovozné: 
a) batožina, o rozmeroch väčších ako 20 cm x 30 cm x 50 cm, batožina v tvare valca, 

ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer presahuje 10 cm, batožina v tvare dosky 

o rozmeroch väčších ako 5 cm x 100 cm x 80 cm. Dovozné sa uplatňuje v prípadoch, 

keď ktorýkoľvek (aj jeden) rozmer presahuje stanovené rozmery. Hmotnosť batožiny 

nesmie presiahnuť 25 kg, 

b) pes a iné drobné zvieratá v schránkach s pevným dnom, 

c) prázdny detský kočík, 

d) bezplatne sa prepravujú detské kočíky s dieťaťom, invalidné vozíky a vodiace psy. 

 

 

Čl. III. 

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné 

 

1. Bezplatná preprava: 
a) občania po dovŕšení 70. roku veku sa preukazujú preukazom totožnosti alebo 

cestovným pasom, 

b) osoby podľa Čl. II  bod 3. písm. c) sa preukazujú dopravnou kartou vydanou 

dopravcom, 

c) poberatelia starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia 

70. roku veku sa preukazujú dopravnou kartou vydanou dopravcom.     

 

2. Preprava za zľavnené cestovné: 
a) deti od 6 do 15 rokov sa v prípade, keď vzrast, resp. vizáž dieťaťa nekorešponduje 

s požadovaným nárokom na zľavnenú prepravu, preukazuje dopravnou kartou 

vydanou dopravcom, resp. cestovným pasom dieťaťa, 

b) žiaci a študenti uvedení v Čl. II odsek 2 písm. b), c) sa preukazujú dopravnou kartou 

vydanou dopravcom, prípadne elektronicky aktivovaným študentským preukazom 

ISIC vydaným príslušnou školou. V prípade, že ISIC preukaz bol vydaný 
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zahraničnou školou, elektronická aktivácia sa nevyžaduje a doba platnosti 

preukazu musí byť zrejmá z jeho vizualizácie, 

c) držitelia preukazov ŤZP a ŤZP – S sa preukazujú preukazom vydaného podľa 

osobitného zákona. Tento preukaz musí mať dátum vydania po 31.12. 2009. 
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Čl. IV 

Podmienky prepravy psov 

 
1. Cestujúci so psom bez schránky musí upovedomiť vodiča o nástupe so psom bez 

schránky (obalu) a musí vodiča informovať, na ktorej zastávke vystupuje.  
2. V jednom vozidle so prepravuje najviac jeden pes bez schránky. Pes bez schránky 

(obalu) sa zásadne neprepravuje na vyhradenom mieste pre prepravu detských kočíkov 

a na sedadlách autobusu. 

3. Vodiaci pes sa prepravuje spolu so zrakovo postihnutým držiteľom preukazu ŤZP - S 

v priestore prvej sedačky za vodičom. 

 

Čl. V 

Všeobecné pokyny, sankčné úhrady 

 

1. Práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho upravuje prepravný poriadok, ktorý vydáva 

podľa zákona č. 56/2012 Z. z. dopravca, ktorý mestskú autobusovú dopravu 

prevádzkuje. 

2. Preprava autobusových zásielok je zakázaná. 

3. Výška sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa cestovným lístkom je 30,00 € a cestovné. 
V prípade, že cestujúci zaplatí sankčnú úhradu v čase kontroly je to 20,00 €   a cestovné.  

4. Cestujúci je povinný zaplatiť paušálnu úhradu za znečistenie autobusu 15,00 €  a 

úhradu za poškodenie autobusu v plnej výške vzniknutej škody. 

 

V .............., dňa.......... 

 

 

 

 

        .............................................. 

         Meno, priezvisko a funkcia 
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Príloha č. 2: Záväzný nástroj na výpočet „Nákladovej ceny na 1 kilometer“ 

 
Tabuľka A 

Riadok Ukazovateľ Podriadok Rozdelenie 
Jednotkový náklad 

€/km 

1 Pohonné hmoty  
 

 
 

2 Priamy materiál  
 

 
 

3 Opravy a údržba  
 

 
 

4 Odpisy  
 

 
 

5 Priame mzdy  
 

 
 

6 Sociálne a zdravotné poistenie    

     

7 Cestovné 
 

 
  

8 Zákonné poistenie vozidiel 
 

 
  

9 Ostatné priame náklady 
 

 
  

10 Prevádzková réžia 
 

 
  

11 Správna réžia 
 

 
  

12 Finančné náklady 
 

 
  

13 Zisk 
 

 
  

14 Celková cena 
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Príloha č. 3: Cenové indexy 

 

Zo strany verejného obstarávateľa bude v prípade „Nákladovej ceny“ dochádzať k 

medziročnej úprave cenovou indexáciou stanovenou v Tabuľke B. 

 

Tabuľka B 

 

 

Riadok  

 

 

Ukazovateľ                                Cenový index 

 

1  Priamy materiál  

 

Index spotrebiteľských cien  

2  Opravy a údržba  

 

Index spotrebiteľských cien  

3  Odpisy  

 

Fixná suma  

4  Priame mzdy  Každoročné vzájomné rokovanie podľa 

vývoja situácie na pracovnom trhu  

 

5  Sociálne a zdravotné 

poistenie  

Vo väzbe na priame mzdy a platnú 

legislatívu  

 

6  Zákonné poistenie vozidiel  Index spotrebiteľských cien  

 

7  Pohonné hmoty Cenový index pohonné hmoty  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

71 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4:  Platobný kalendár pre príslušný kalendárny rok 

 

Splatnosť preddavku Výška preddavku Cena za 1/km  

25 január 

 

  

25 február 

 

  

25 marec 

 

  

25 apríl 

 

  

25 máj 

 

  

25 jún 

 

  

25 júl 

 

  

25 august 

 

  

25 september 

 

  

25 október 

 

  

25 november 

 

  

25 december 
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Príloha č. 5   Mesačné výkazy – VZOR 

 

  
Kalkulačná (nákladová) položka 

ekonomicky oprávnených 

nákladov  

 

 

 
[bude doplnený 

aktuálny mesiac 

a rok] v EUR 

bez DPH  

 
Nápočet v EUR  

1. PHM  

 
  

1.1 Motorová nafta  

 
  

1.2 [bude doplnený druh 

alternatívnych PHM]  

 

  

1.3 Oleje a mazadlá  

 
  

2. Priamy materiál  
 

  

2.1 Pneumatiky  

 
  

2.2 Ostatný priamy materiál  

 
  

3. Priame mzdy  
 

  

4. Priame odpisy  

 
  

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov  

 
  

4.2 Odpisy ostatného majetku  

 
  

5. Opravy, údržba a udržiavanie  
 

  

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie 

dopravných prostriedkov *  

 

  

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných 

prostriedkov  

 

  

6. Ostatné priame náklady  
 

  

6.1 Sociálne zabezpečenie  

 
  

6.2 Sociálne náklady  

 
  

6.3 Poistenie vozidiel  

 
  

6.4 Dane, mýto a poplatky  

 
  

6.5 Cestovné vodičov  
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6.6 Ostatné služby náklady  

 
  

7. Priame náklady spolu (položka 

1. - 6.)  

 

  

8. Prevádzková réžia  

 
  

9. Náklady výkonu (položka 7. + 8.)  

 
  

10. Správna réžia  

 
  

11. Úplné náklady výkonu (položka 

9. + 10.)  

 

  

 Výška skutočných EON  

 
  

 
Výška Výnosov  

 
  

 
Výška Primeraného zisku **  

 
  

 
* vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii  
** v absolútnom vyjadrení 3.5 % zo skutočných EON  

 

 
Poznámka:  

a) Dopravca je oprávnený uvedené položky nákladov rozčleniť na podrobnejšie nákladové položky. Uvedená 

štruktúra je odporúčaná;  

b) Výška Primeraného zisku je konštantná a nie je možné ju upravovať. 
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Príloha č. 7   Technický popis štandardnej výbavy vozidiel 

Karoséria: 

Vnútorná výbava:  

Obloženie podlahy PVC krytinou, Boky obložené  umakartovými panelmi. Strecha v strede 

obložená umakartom. Medzi - steny obložené  umakartom. Osvetlenie pracoviska vodiča. 

Osvetlenie priestoru pre cestujúcich. Sedadlá mestské alebo medzimestské nepolohovateľné 

potiahnuté látkou. Prídržné tyče pre cestujúcich. Signalizačné tlačidlá ̋ STOP ̋ pre cestujúcich z 

dôvodu zastavenia vozidla na najbližšej autobusovej zastávke. 2 x hasiaci prístroj. 

Bezpečnostné kladivká. Lekárnička 2 ks. Zakladacie kliny. 

 

Ventilácia, kúrenie, okná: 

Všetky okná jednoduché s posuvným prípadne výklopným vetraním. Vykurovanie priestoru 

pre cestujúcich výhrevnými telesami s rozvodom teplého vzduchu v celom vozidle. Nezávislé 

kúrenie. 

 

Pracovné miesto vodiča: 

Sedadlo vodiča nastaviteľné, vzduchom odpružené. Predná a bočná  slnečná clona. 

Elektronická pokladňa na vybavenie cestujúcich. 

 

Motor: 

Naftový motor musí spĺňať emisné triedy EURO 4 a viac.  

 

Brzdy: 

Pneumatická parkovacia brzda s účinkom na zadné kolesá.  

 

Pneumatiky: 

Pneumatiky musia spĺňať ustanovenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

Bezpečnostné prvky: 

Všetky bezpečnostné prvky montované do vozidiel musia byť konštruované tak, aby v prípade 

vlastnej poruchy zreteľne signalizovali vodičovi nebezpečný stav, prípadne znemožnili pohyb 

vozidla s poruchou, eventuálne umožnili dojazd vozidla v núdzovom režime.  

 

Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu: 

Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu  podľa predpisov platných v SR. 

Predné dvere musia byť uzamykateľné, ostatné dvere s možnosťou zaistenia zvnútra bez kľúča 

s ochranou proti neoprávnenej manipulácii. 
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Technický stav vozidiel: 

Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia spĺňať homologizáciu  pre SK  a ostatné 

legislatívne podmienky pre verejnú cestnú dopravu. Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu 

musia byť v dobrom technickom stave a musia spĺňať všetky zákonom stanovené normy.  

Vozidlá musia spĺňať všetky parametre stanovené výrobcom, čo sa týka hluku, vibrácií, alebo 

zápachu, aby neobťažovali cestujúcich.  

 

Nízkopodlažné vozidlá 

K 1.4.2019 zabezpečiť 100 % podiel nízkopodlažných vozidiel, ktorými bude zabezpečovať 

poskytovanie dopravných služieb. Dopravca je povinný počas celej doby plnenia predmetu 

zmluvy dodržať predpísaný podiel nízkopodlažných vozidiel.  

 

Podiel vozidiel vybavených elektronickou tabuľou: 

Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených elektronickou tabuľou voči celkovému počtu 

nasadzovaných autobusov musí byť počas celej doby poskytovania plnenia predmetu zmluvy 

100%,t.j. kmeňové vozidlá.  

 

Wifi vo vozidlách: 

Áno, bezplatné, počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

Vybavenie vozidiel systémom GPS: 

Každé vozidlo musí byť vybavené systémom GPS ku dňu účinnosti Zmluvy, ako aj počas celej 

doby poskytovania plnenia predmetu zmluvy.  

 

 


