Dôvodová správa:
Vzhľadom na úzku prepojenosť Zmluvných strán v oblasti občianskej, sociálnej a zdravotnej
vybavenosti mesto Prievidza a mesto Bojnice dlhodobo spolupracujú pri zabezpečovaní efektívnej
dopravnej dostupnosti (nadväznosť dopravných liniek) verejnosti k sociálnym a ekonomickým
aktivitám – do zamestnania, škôl, úradov, zdravotných kultúrnych a iných zariadení na území
Zmluvných strán a je dôležité, aby vzájomná spolupráca pri harmonizácii riadenia verejnej dopravy na
území mesta Prievidza a mesta Bojnice pokračovala aj v budúcnosti.
Na základe uvedeného je potrebné medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice zmluvne
zabezpečiť spoluprácu pri:
spoločnom obstarávaní nového projektu dopravnej obslužnosti MHD mesta Prievidza
a mesta Bojnice
2. obstarávaní služieb pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy – MHD na území mesta
Prievidza a mesta Bojnice na podmienky nového Plánu dopravnej obslužnosti MHD (podľa
predchádzajúceho bodu), ďalej len Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom
obstarávaní (na služby dopravcu)

1.

1.

Plán dopravnej obslužnosti MHD mesta Prievidza a mesta Bojnice

Uznesením MsZ Prievidza č 404/15 zo dňa 29.9.2015 a č. 339/16 zo dňa 27. 6. 2016 bolo
schválené spoločné vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti mesta Prievidza – MHD s mestom
Bojnice.
Následne mesto Bojnice listom zo dňa 11.7.2016 č.j. 5057/2016 oznámilo mestu Prievidza
a súčasne doručilo uznesenie MsZ Bojnice č. 255/2016, ktorým bolo schválené spoločné vypracovanie
Plánu dopravnej obslužnosti mesta Prievidza – MHD s mestom Bojnice.
Náväzne na uvedené v súčasnosti mesto Prievidza v súčasnosti zabezpečuje proces verejného
obstarávania na vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti MHD pre obidve mestá

2.

Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní (na služby dopravcu)

Z dôvodu minimalizácie nákladov, zvýšenia hospodárnosti, efektívnosti a racionalizácie
administratívnych úkonov procesu verejného obstarávania pri obstarávaní služieb pravidelnej
verejnej autobusovej dopravy na území Zmluvných strán, s prihliadnutím na doterajšiu spoluprácu pri
vyhotovovaní plánu dopravnej obslužnosti na území mesta Prievidze a mesta Bojnice sa Zmluvné
strany dohodli na spoločnom postupe pri zadávaní verejného obstarávania s cieľom obstarania
služieb pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy – mestskej hromadnej dopravy na území
mesta Prievidza a mesta Bojnice je záujem uzatvoriť Zmluvu o spoločnom postupe vo verejnom
obstarávaní (ďalej len „Zmluva“).

Mesto Prievidza mesto Bojnice sú verejným obstarávateľom v zmysle ust. § 7 ods. (1) písm. b) zák. č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Súčasne sú obidve mestá objednávatelia dopravných služieb podľa zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave povinné na svojom území zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné
služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť a to podľa potrieb dopravnej
obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Za
týmto účelom sú podľa Zákona o cestnej doprave a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1370/2007 Zmluvné strany povinné uzatvárať zmluvy o službách vo verejnom záujme
postupmi upravenými v Nariadení a v Zákone o verejnom obstarávaní.
Mesto Prievidza a mesto Bojnice sú si vedomé skutočnosti, že z dôvodu blížiaceho sa uplynutia
platnosti exitujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme, budú povinné uzavrieť nové zmluvy
s dopravcom/cami, ktorý/í vzíde/u z procesu verejného obstarávania vyhláseného Zmluvnými
stranami.
Predmetom tejto predloženého návrhu zmluvy je záväzok Mesta Prievidza a mesta Bojnice, ako
záväzok Zmluvných strán spoločne uskutočniť verejné obstarávanie na obstaranie predmetu zákazky,
výsledkom ktorého bude uzavretie zmlúv o službách vo verejnom záujme medzi mestom Prievidza
a úspešným uchádzačom a medzi mestom Bojnice a úspešným uchádzačom pre výkony vo verejnom
záujme s úspešným uchádzačom.

Návrh na uznesenie
číslo:..............................
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Zmluvu o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD
medzi mestami Prievidza a Bojnice,
II.
odporúča - neodporúča MsZ
schváliť zámer uzavretia Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového
dopravcu na výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti.

číslo:..............................
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Zmluvu o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD
medzi mestami Prievidza a Bojnice,
II.
schvaľuje – neschvaľuje
zámer uzavretia Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na
výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti.

ZMLUVA O SPOLOČNOM POSTUPE
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
podľa ust. § 16 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa ust. § 269 ods. (2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.

Obec:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpenie:

mesto Prievidza
........................................
........................................
........................................
........................................, primátorka mesta

(ďalej len „mesto Prievidza“)

2.

Obec:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpenie:

mesto Bojnice
........................................
........................................
........................................
........................................, primátor mesta

(ďalej len „mesto Bojnice“)
(mesto Prievidza a mesto Bojnice tiež ako „Zmluvná strana“ alebo spolu ako „Zmluvné
strany“)
Vzhľadom na úzku prepojenosť Zmluvných strán v oblasti občianskej, sociálnej a zdravotnej
vybavenosti mesto Prievidza a mesto Bojnice dlhodobo spolupracujú pri zabezpečovaní efektívnej
dopravnej dostupnosti (nadväznosť dopravných liniek) verejnosti k sociálnym a ekonomickým
aktivitám – do zamestnania, škôl, úradov, zdravotných kultúrnych a iných zariadení na území
Zmluvných strán a je dôležité, aby vzájomná spolupráca pri harmonizácii riadenia verejnej dopravy na
území mesta Prievidza a mesta Bojnice pokračovala aj v budúcnosti.
Z dôvodu minimalizácie nákladov, zvýšenia hospodárnosti, efektívnosti a racionalizácie
administratívnych úkonov procesu verejného obstarávania pri obstarávaní služieb pravidelnej
verejnej autobusovej dopravy na území Zmluvných strán, s prihliadnutím na doterajšiu spoluprácu pri
vyhotovovaní plánu dopravnej obslužnosti na území mesta Prievidze a mesta Bojnice sa Zmluvné
strany dohodli na spoločnom postupe pri zadávaní verejného obstarávania s cieľom obstarania
služieb pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy – mestskej hromadnej dopravy na území mesta
Prievidza a mesta Bojnice. Za týmto účelom uzatvárajú Zmluvné strany túto Zmluvu o spoločnom
postupe vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva“).

ČLÁNOK II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sú verejným obstarávateľom v zmysle ust. § 7 ods. (1) písm. b) zák. č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon
o verejnom obstarávaní“ alebo tiež „ZoVO“).
2.

Zmluvné strany sú ako objednávatelia dopravných služieb podľa zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“) povinné na svojom území zabezpečovať
verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich
primeranú výkonnosť a to podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a
environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Za týmto účelom sú podľa Zákona
o cestnej doprave a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (ďalej
len „Nariadenie“) Zmluvné strany povinné uzatvárať zmluvy o službách vo verejnom záujme
postupmi upravenými v Nariadení a v Zákone o verejnom obstarávaní.

3. Mesto Prievidza má na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na svojom území v súčasnosti
uzavretú zmluvu o službách vo verejnom záujme, ktorej platnosť uplynie 31. 12. 2017.
4. Mesto Bojnice má na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na svojom území v súčasnosti
uzavretú zmluvu o službách vo verejnom záujme, ktorej platnosť uplynie 31.7.2017.
5. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že z dôvodu blížiaceho sa uplynutia platnosti
exitujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme, budú povinné uzavrieť nové zmluvy
s dopravcom/cami, ktorý/í vzíde/u z procesu verejného obstarávania vyhláseného Zmluvnými
stranami.

ČLÁNOK III.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán spoločne uskutočniť verejné obstarávanie
na obstaranie predmetu zákazky podľa PRÍLOHY Č. 1 k tejto Zmluve výsledkom ktorého bude
uzavretie zmlúv o službách vo verejnom záujme medzi mestom Prievidza a úspešným
uchádzačom a medzi mestom Bojnice a úspešným uchádzačom.
2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že riadením postupu verejného obstarávania s cieľom obstarania
služieb podľa PRÍLOHY Č. 1 je poverené mesto Prievidza. Mesto Bojnice je povinné za týmto
účelom poskytnúť mestu Prievidza potrebnú súčinnosť.

3.

Mesto Prievidza sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať všetky úkony
potrebné na komplexné organizačné zabezpečenie procesu verejného obstarávania a na
zabezpečenie potrebných podkladov pre verejné obstarávanie za účelom uzavretia zmlúv o
službách vo verejnom záujme medzi mestom Prievidza a úspešným uchádzačom a medzi
mestom Bojnice a úspešným uchádzačom. Činnosť mesta Prievidza podľa tejto Zmluvy zahŕňa
najmä:
1. po dohode s mestom Bojnice vypracovanie návrhu predbežného harmonogramu priebehu
verejného obstarávania (stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov,

odovzdanie oznámení, vysvetľovanie, zriadenie komisie, lehota na predkladanie ponúk,
lehota viazanosti ponúk, určenie termínu na uzatvorenie zmluvy a pod.);
2.

po dohode s mestom Bojnice vypracovanie súťažných podkladov v súlade so Zákonom
o verejnom obstarávaní a určenie podmienok účasti – predchádzajúca dohoda Zmluvných strán
sa nevyžaduje na tie podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, špecifikáciu predmetu
zákazky a ďalších skutočností súvisiacich s verejným obstarávaním, na ktorých sa Zmluvné strany
dohodli v tejto Zmluve;

3.

vypracovanie a zverejnenie oznámení v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní (napr.
predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie o výsledku
verejného obstarávania, oznámenie o zrušení verejného obstarávania a iné informatívne
oznámenia);

4.

v spolupráci s mestom Bojnice vypracovanie vysvetlení súťažných podkladov

5.

spracovávanie dokumentov, vrátane dokumentov podľa ust. § 2 ods. (3) Zákona o verejnom
obstarávaní, a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania;

6.

zriadenie komisie a menovanie členov komisie v súlade s bodom 3.5. tejto Zmluvy ,

7.

vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, zápisnice z otvárania ponúk,
zápisnice z vyhodnotenia ponúk, vypracovanie žiadostí o vysvetlenie a vysvetlení, vypracovanie
oznámenia o vylúčení, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom a pod.;

8.

v spolupráci s mestom Bojnice vypracovanie stanovísk a vyjadrení v prípade revíznych postupov;

9.

zabezpečenie notifikačných povinností a reportingu voči Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej
len „ÚVO“), vrátane oznámenia o ukončení verejného obstarávania do Vestníka verejného
obstarávania ÚVO a Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

4.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetom záväzku mesta
Prievidza nie je
1. zabezpečenie podpisu zmluvy o službách vo verejnom záujme s úspešným uchádzačom
verejného obstarávania zo strany mesta Bojnice;
2.

5.

zabezpečenie zverejnenia zmluvy o službách vo verejnom záujme uzavretej mestom
Bojnice podľa ust. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že v závislosti od zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní má
mesto Bojnice právo nominovať jedného svojho zástupcu na účasť na rokovaniach, člena v
komisii na vyhodnotenie ponúk ako aj v ďalších komisiách pokiaľ budú v rámci verejného
obstarávania zriadené. Pokiaľ mesto Bojnice nenominuje svojho zástupcu mailom alebo písomne
do 5 (piatich) dní od doručenia výzvy mesta Prievidza v elektronickej (e-mailom) alebo písomnej
podobe, alebo nominuje osobu, ktorá nebude spĺňať zákonom stanovené kritéria podľa Zákona
o verejnom obstarávaní, má mesto Prievidza právo doplniť chýbajúcu nomináciu svojím
zástupcom alebo nahradiť osobu nominovanú mestom Bojnice nespĺňajúcu zákonné kritériá
podľa Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou.

6. Kontaktnou osobou pre záujemcov/uchádzačov vo verejnom obstarávaní bude mesto Prievidza.
7.

Mesto Prievidza v súčinnosti s mestom Bojnice vypracuje harmonogram realizácie procesov
verejného obstarávania tak, aby úspešný uchádzač bol povinný začať poskytovať služby, ktoré sú
predmetom zákazky od k prvému dňu kalendárneho roka nasledujúceho po konečnom ukončení
verejného obstarávania podľa tejto zmluvy.

8.

Každá Zmluvná strana zodpovedá za opis predmetu zákazky podľa PRÍLOHY Č. 1 a jeho súlad so
Zákonom o verejnom obstarávaní a jeho zlučiteľnosť s potrebami a požiadavkami Zmluvných
strán v rozsahu, v akom sa ich predmet zákazky bezprostredne týka (tzn. za opis predmetu
zákazky v katastrálnom území svojej obce).

9.

Archiváciu kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu v zmysle ust. § 24 Zákona
o verejnom obstarávaní zabezpečí mesto Prievidza. Mesto Prievidza je povinné umožniť mestu
Bojnice nahliadnuť do dokumentácie a vyhotovovať si z archivovanej dokumentácie kópie.

ČLÁNOK IV.
SÚČINNOSŤ A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si počas trvania tejto Zmluvy poskytnú maximálnu súčinnosť
a dodajú, predložia, podpíšu všetky dokumenty, listiny, vyhlásenia, potvrdenia, žiadosti, návrhy
a uskutočnia všetky úkony nevyhnuté na dosiahnutie účelu sledovaného touto Zmluvou.
2.

Zmluvne strany vyhlasujú, že si bezodkladne vzájomne poskytnú všetky informácie, ktoré získajú
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy ako aj informácie, ktoré budú súvisieť s ich spoluprácou pri
plnení tejto Zmluvy alebo s verejným obstarávaním realizovaným podľa tejto Zmluvy.

3.

Zmluvná strana, ktorá neposkytne súčinnosť podľa tejto Zmluvy, zodpovedá druhej Zmluvnej
strane za škodu tým spôsobenú.

4.

Mesto Bojnice je povinné včas informovať (e-mailom alebo písomne) mesto Prievidza o všetkých
zmenách alebo skutočnostiach potrebných na zabezpečenie riadneho plnenia záväzkov
stanovených touto Zmluvou.

5.

V prípade úspešnej realizácie verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy sú Zmluvné strany
povinné uzatvoriť Zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá porušujúca Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane za
škodu tým spôsobenú.

6.

Mesto Bojnice je povinné doručiť mestu Prievidza za účelom archivácie a plnenia ďalších
povinností zo Zákona o verejnom obstarávaní podpísaný originál zmluvy o službách vo verejnom
záujme alebo jej osvedčenú kópiu, a to do 5 (piatich) dní odo dňa jej podpisu.

7.

Finančné plnenie zo zmlúv o službách vo verejnom záujme bude realizovať každá Zmluvná strana
z vlastných zdrojov v rozsahu nimi odobratého plnenia zo zmluvy uzavretej s úspešným
uchádzačom.

8.

Zmluvné strany voči sebe nenesú žiadnu zodpovednosť za porušenie záväzkov zo strany
úspešného uchádzača, s ktorým Zmluvné strany uzavrú zmluvu o službách vo verejnom záujme
ako výsledok verejného obstarávania.

9.

Akákoľvek činnosť vykonaná Zmluvnými stranami pri realizácii verejného obstarávania podľa
tejto Zmluvy bude vykonávaná bezodplatne. Hotové výdavky vynaložené na uskutočnenie
verejného obstarávania znášajú Zmluvné strany – každá v jednej polovici.

ČLÁNOK V.
DORUČOVANIE
1. Akékoľvek oznámenie, výzva, odstúpenie, alebo informácia, ktorá má byť poskytnutá/doručená
druhej Zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy, musí byť vyhotovená písomne, ak táto Zmluva
neupravuje inak, a môže byť druhej Zmluvnej strane doručovaná jedným z nasledovných
spôsobov:
1. osobne;
2. kuriérskou službou;
3. doporučenou poštou.
2.

Písomnosť sa bude považovať za doručenú:

1.

pri osobnom doručení alebo pri doručovaní kuriérskou službou okamihom prevzatia písomnosti
alebo okamihom odopretia prijatia doručovanej písomnosti;

2.

pri odoslaní doporučenou poštou jej prevzatím, najneskôr však v 5 (piaty) deň odo dňa jej
odoslania druhej Zmluvnej strane, aj keď sa o tom Zmluvná strana, ktorá je adresátom
písomnosti nedozvie.

3.

Písomnosti podľa tejto Zmluvy budú doručované na nasledovné adresy, ak táto Zmluva
neupravuje inak:
1.

Mesto Prievidza:
.......................................
.......................................
.......................................

2.

Mesto Bojnice:
.......................................
.......................................
.......................................

V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná Zmluvná
strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v
takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej
strane pred odosielaním písomnosti.
4.

Akékoľvek oznámenia a informácie, ktoré si Zmluvné strany budú vymieňať telefonicky alebo
prostredníctvom e-mailu, budú zasielané nasledovným kontaktným osobám:
1. Mesto Prievidza:
kontaktná osoba:

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

e-mail:
tel.:

2.

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

Mesto Bojnice:
kontaktná osoba:
e-mail:
tel.:

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

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť
Zmluva nadobúda v súlade s ust. § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.

2.

Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.

V prípade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo
sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy a každá Zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej Zmluvnej strany
uzavrieť s ňou novú Zmluvu, resp. dodatok k Zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na
úplné dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy. Nové
ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému dotknutým (nahrádzaným)
ustanovením.

4.

Akékoľvek zmeny a dodatky Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma
Zmluvnými stranami.

5.

Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dvoch) vyhotoveniach pre každú
Zmluvnú stranu.

6.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.

Mesto Prievidza:

Mesto Bojnice:

V ...................... dňa ................ 2016

V ...................... dňa ................ 2016

_______________________________
........................... primátorka mesta

_______________________________
........................... primátor mesta

PRÍLOHY:
PRÍLOHA Č. 1: Predmet zákazky

Príloha č. 1 – Predmet zákazky
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Názov
„Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza a mesta Bojnice“
2. Cieľ riešenia
Cieľom je navrhnúť usporiadanie liniek a počty spojov v mestskej hromadnej doprave (ďalej
len „MHD“) v koordinácii s trasovaním a počtom spojov na prímestských linkách verejnej
osobnej dopravy a v koordinácii so železničnou osobnou dopravou.
3. Stručná charakteristika
Predmetom zákazky je zostavenie plánu dopravnej obslužnosti, t.j. rozsah dopravy spĺňajúcej
plošne požiadavky dostupnosti lokalít mesta podľa zákona o cestnej doprave. Dopravnou
obslužnosťou sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb vo
vnútroštátnej doprave na zabezpečenie pravidelnej dopravy na území mesta. Primeraným
rozsahom sa rozumie počet spojov za deň, pravidelnosť spojov na jednotlivých autobusových
linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení
možností súbežných prepráv a prestupu, vzdialenosti k zástavkám, priepustnosti ciest
v priebehu dňa, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich. Pri
zostavovaní plánu dopravenej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky
verejnosti, prevádzkované železničné autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie
kapacitné možnosti dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových liniek, kapacitné
možnosti súbežnej železničnej dopravy, hospodárnosť zabezpečenia prepravy a finančné
možnosti verejného rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme.
4. Oblastné alternatívy
a) Prievidza
b) Prievidza – Bojnice
c) Prievidza-Bojnice-Opatovce nad Nitrou
5. Rozsah zákazky
1. Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti a potencionálneho prepravného dopytu
(analyzovať prepravné množstvá cestujúcich pri jazdách v intraviláne mesta, prepravné
vzťahy, smerovanie a vývoj dopytu v závislosti na dopravnej špičke)
2. Analyzovať demografické podmienky mesta a priľahlých obcí a ich požiadavky na
prevádzku mestskej hromadnej dopravy a spracovať prognózu vývoja dopytu
3. Analyzovať možné rozvojové zámery mesta a navrhnúť dopravnú obslužnosť MHD
4. Možnosti úpravy sadzby základného cestovného
5. Aplikácia vybraných požiadaviek STN EN 13 816 na kvalitu dopravných služieb do
zmluvy o službách vo verejnom záujme
6. Vykonávanie prieskumu zdržania spojov na linkách MHD a jeho vyhodnotenie
7. Návrh preferencie MHD resp. Opatrení na skrátenie cestovných časov v MHD
8. Návrh opatrení do „Akčného plánu udržateľnej mobility v meste Prievidza“

MESTO

BOJNICE
Vážený pán
J U D r . I n g . Ľuboš M a x i n a P h D .
Mesto
Prievidza
Námestie slobody
6
971 0 1
Prievidza

Váš list číslo/zo dňa

VEC
Zaslanie

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bojnice

5057/2016

M g r . Ciráková

11.7.2016

uznesenia

V prílohe
listu
Vám zasielame
uznesenie
Mestského
zastupiteľstva
v Bojniciach
č. 2 5 5 / 2 0 1 6 zo zasadnutia
M s Z konaného dňa 2 9 . júna 2 0 1 6 , ktorým bolo schválené
spoločné
vypracovanie
Plánu dopravnej
obslužnosti mesta Prievidza
- M H D s mestom
Bojnice.
S

Príloha:

pozdravom

1x

M g r . František
primátor mesta

TAM
Bojnice

<^D Sládkovičova 1/176,
S + 4 2 1 4 6 512 16 0 1
d + 4 2 1 4 6 512 16 2 1
info@bojnice.sk

972 0 1

Bojnice

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BOJNICIACH

UZNESENIE č. 255/2016
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 29. júna 2016

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o príprave verejného obstarávania p r e z o s t a v e n i e Plánu d o p r a v n e j obslužnosti m e s t a
P r i e v i d z a - M H D s oblastnými alternatívami:
1. P r i e v i d z a
2. Prievidza - B o j n i c e
3. P r i e v i d z a - B o j n i c e - O p a t o v c e n a d N i t r o u
B/ schvaľuje
spoločné v y p r a c o v a n i e Plánu d o p r a v n e j obslužnosti m e s t a P r i e v i d z a - M H D s m e s t o m B o j n i c e
podľa predložených kritérií a m o d e l s p o l u f i n a n c o v a n i a p r e m e s t o P r i e v i d z a v p o d i e l e 9 0 % a p r e
m e s t o B o j n i c e v p o d i e l e 1 0 % z celkových nákladov, v l e h o t e d o 6 m e s i a c o v o d p o d p i s u z m l u v y s
dodávateľom p o ukončení verejného obstarávania v predpokladaných cenách alternatív b e z D P H
pre B o j n i c e :
Variant 2: 2 850.-€,
Variant 3: 3 6 5 0 . - €
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet
prítomnýchposlancov:7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

Mgr. František TÁM
primátor mesta BOJNICE

