
 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

pre nadlimitnú verejnú zákazku 

 

vypracované podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

NÁZOV ZÁKAZKY: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom 

záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto 

Bojnice“. 

 

 

Súťažné podklady schválil: 

 

Verejný obstarávateľ: mesto Prievidza 

 

V Prievidzi, dňa 13.04.2018 

 

 

 

________________________________ 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka 

 

Verejný obstarávateľ: mesto Bojnice 

 

V Bojniciach, dňa 13.04.2018 

 

 

 

 

________________________________ 

PhDr. František Tám  

primátor 

 

 

Súťažné podklady vypracoval: advokátska kancelária VIVID LEGAL, s.r.o. 



Strana 2  
 

OBSAH 

A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV .......................................................................................................... 4 

A.1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁKAZKE ....................................................................................... 4 

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV....................................................................................................... 4 

2. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV .................................................................... 6 

3. PREDMET OBSTARÁVANIA A ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY ........................................................ 7 

4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY ............................................................................................ 8 

5. VARIANTNÉ RIEŠENIE ....................................................................................................................... 8 

6. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY ........................................................................................................ 8 

7. MIESTO POSKYTNUTIA ZÁKAZKY ................................................................................................. 8 

8. TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY ................................................................................... 8 

9. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ........................................................................................ 8 

A.2. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE ............................................................................................. 9 

10. KOMUNIKÁCIA .................................................................................................................................... 9 

11. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ ............................................................................................................... 9 

12. URČENIE LEHÔT .................................................................................................................................. 9 

13. VYSVETLENIE ..................................................................................................................................... 10 

14. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY ...................................................... 10 

A.3. PRÍPRAVA A PREDLOŽENIE PONUKY ........................................................................................ 11 

15. VYHOTOVENIE PONUKY ................................................................................................................ 11 

16. JAZYK PONUKY ................................................................................................................................. 12 

17. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE ..................................................................................... 13 

18. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY ................................................................................................... 13 

19. ZÁBEZPEKA A PODMIENKY JEJ ZLOŽNIA ................................................................................. 13 

20. OBSAH PONUKY ................................................................................................................................ 15 

21. NÁKLADY NA PONUKU .................................................................................................................. 16 

22. OZNAČENIE OBALOV PONÚK ...................................................................................................... 16 

23. PREDLOŽENIE PONUKY .................................................................................................................. 17 

24. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK ................................................................... 17 

25. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY ....................................................................... 17 

26. OTVÁRANIE PONÚK ........................................................................................................................ 17 

27. VYHODNOCOVANIE PONÚK ........................................................................................................ 18 

28. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ......................................................... 19 

29. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK ........................................................ 19 

30. REVÍZNE POSTUPY ............................................................................................................................ 20 

31. UZAVRATIE ZMLUVY ...................................................................................................................... 20 

32. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY ................................................. 21 

A.4 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA ...................... 23 

34. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK .................................................................................... 23 

35. KRITÉRIUM HODNOTENIA PONÚK ............................................................................................. 25 

36. NÁVRH NA PLANENIE KRITÉRIÍ .................................................................................................. 25 

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU 

VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ....................................................................................................... 26 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ........................................................................................................... 26 



Strana 3  
 

37. PREDMET ZÁKAZKY ........................................................................................................................ 26 

38. TECHNICKÉ A INÉ POŽIADAVKY NA DOPRAVCU ................................................................. 27 

B.2 PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA .................... 30 

C.           PODMIENKY ÚČASTI ....................................................................................................................... 94 

C.1 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA ......................................... 96 

C.2 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA EKONOMICKÉHO A FINANČNÉHO POSTAVENIA

 ................................................................................................................................................................ 98 

C.3 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ................................... 101 

PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: .................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 4  
 

A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 

A.1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁKAZKE 

 

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

podmienky Verejných obstarávateľov, ktoré sa týkajú tejto zákazky, a ktoré sú uvedené v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ponuka 

predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie 

obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok verejného obstarávania. Predpokladaná 

hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna. 

Verejní obstarávatelia si vyhradzujú právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného 

uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV 

 

Pojmy s veľkým počiatočným písmenom a terminologické skratky používané v týchto 

súťažných podkladoch majú nasledovný význam: 

 

„Cestovný poriadok“ znamená cestovný poriadok zostavený a schválený 

podľa ust. § 15 Zákona o cestnej doprave, ktorý platí 

v príslušnom kalendárnom roku spoločne pre mesto 

Prievidza a mesto Bojnice, 

„Dopravné služby“ znamenajú služby vo verejnom záujme poskytované 

dopravcom v oblasti pravidelnej mestskej hromadnej 

autobusovej dopravy na území mesta Prievidza a / 

alebo mesta Bojnice podľa Zmluvy (časť B.1 

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY) - vychádzajúc z plánu 

Dopravnej obslužnosti, ktoré vyhovujú základným 

požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, kapacity, 

kvality a bezpečnosti prepravy cestujúcich, vrátane 

dopravných výkonov za regulované ceny, 

„EON“  má význam uvedený v bode 6.2.2. Zmluvy (časť B.1 

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY), 

„JED“ znamená jednotný európsky dokument podľa Zákona 

o verejnom obstarávaní, 

„Súťažné podklady“ znamenajú tieto súťažné podklady, 

„Maximálne EON“ majú význam uvedený v bode 6.2.3. Zmluvy (časť B.1 

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY), 

„MHD“ znamená pravidelná mestská hromadná autobusová 

doprava vykonávaná dopravcom podľa Zmluvy (časť 
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B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY) na území mesta Prievidza a / 

alebo mesta Bojnice, 

„Nariadenie“ znamená 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, 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov, 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, 

„Oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania“ 

znamená oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania v profile Verejných obstarávateľov na 

predmet Zákazky opísaný v týchto Súťažných 

podkladoch, 

„Plán dopravnej obslužnosti“ znamená plán dopravnej obslužnosti vo význame 

podľa ust. § 20 Zákona o cestnej doprave platný pre 

územie mesta Prievidza a mesta Bojnice, 

„Primeraný zisk“ má význam uvedený v bode 6.2.5. Zmluvy (časť B.1 

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY), 

„Príspevok“ má význam uvedený v bode 6.2.1. Zmluvy (časť B.1 

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU ZÁKAZKY), 

„Tarifný/é kilometer/re“ alebo tiež 

„TKM“ 

znamenajú tarifné kilometre, ktoré sa započítavajú do 

objemu výkonov Dopravných služieb podľa 

Cestovného poriadku; do počtu tarifných kilometrov sa 

nezapočítavajú prístavné, odstavné kilometre a 

kilometre súvisiace so zabezpečením prevádzkového 

záväzku dopravcu, 

„Verejný obstarávateľ 1“ znamená mesto Prievidza, 

„Verejný obstarávateľ 2“ znamená mesto Bojnice,  

„Verejný obstarávateľ“ alebo 

„Verejní obstarávatelia“ 

znamená ktorýkoľvek z Verejných obstarávateľov 

alebo tiež obaja Verejní obstarávatelia spoločne,  

„Zákazka“ znamená zákazku definovanú v bode 3. Súťažných 

podkladov a bližšie opísanú v časti B. OPIS 

PREDMETU ZÁKAZKY A OBCHODNÉ 

PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY, 
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„Zákon o cestnej doprave“ znamená zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v 

znení neskorších predpisov vrátane podzákonných 

vykonávacích predpisov; 

„Zákon o slobodnom prístupe k 

informáciám“ 

znamená zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

„Zmluva“ znamená Zmluvu o službách vo verejnom záujme vo 

vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave 

(mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri 

zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza 

a mesta Bojnice, ktorú uzavrú Verejní obstarávatelia 

s úspešným uchádzačom (časť B.1 OBCHODNÉ 

PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY). 

 

Pojmy s veľkým počiatočným písmenom a terminologické skratky môžu byť definované tiež 

v iných ustanoveniach týchto Súťažných pokladov.  

 

2. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV 

 

2.1. Verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Názov:   Mesto Prievidza  

Sídlo:   Nám. Slobody 14 , 971 01 Prievidza  

Štát:    Slovenská republika 

Kód NUTS:   SK022 

IČO:   00 318 442  

DIČ:   2021162814 

URL adresa:  http://www.prievidza.sk  

URL profil:   http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky /5192  

 

(ďalej len „Verejný obstarávateľ 1“ alebo tiež „mesto Prievidza“) 

 

2.2. Verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods. 1 písm b) Zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Názov:   Mesto Bojnice 

Sídlo:   Sládkovičova 1 , 972 01 Bojnice  

Štát:    Slovenská republika 

Kód NUTS:   SK022 

IČO:   00 318 001  

DIČ:   2021162638 

URL adresa:  http://www.bojnice.sk   

URL profil:   http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5159   

 

 (ďalej len „Verejný obstarávateľ 2“ alebo tiež „mesto Bojnice“) 

http://www.prievidza.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky%20/5192
http://www.bojnice.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5159
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 (mesto Prievidza a mesto Bojnice spolu ďalej tiež ako „Verejní obstarávatelia“) 

  

2.3. Kontaktné miesto: 

 

Adresa:  advokátska kancelária VIVID LEGAL, s. r. o. 

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  

Úradné hodiny:   Pondelok – Piatok, 09.00 – 15.00 hod 

Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Mihaleje 

Tel. č.:   +421 220664487  

E-mail:    office@vividlegal.sk 

 

3. PREDMET OBSTARÁVANIA A ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY 

 

3.1. Názov predmetu Zákazky: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme 

v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice“. 

 

3.2. Druh Zákazky: Predmetom verejného obstarávania je zadanie Zákazky na poskytnutie služby 

podľa ust. § 3 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3.3. Stručný opis Zákazky: Nadlimitná Zákazka, predmetom ktorej je uzavretie Zmluvy o službách 

vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave mesta Prievidza a mesta 

Bojnice na obdobie rokov 2019 – 2028 (ďalej len „Zmluva“) medzi Verejnými obstarávateľmi 

ako objednávateľmi služieb a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom Zmluvy je: 

 

3.3.1. záväzok dopravcu poskytovať počas účinnosti Zmluvy na území mesta Prievidza 

a mesta Bojnice služby mestskej hromadnej autobusovej dopravy – služby vo verejnom 

záujme bližšie špecifikované v Zmluve (tieto služby ďalej tiež ako „MHD“), 

 

3.3.2. záväzok Verejných obstarávateľov ako objednávateľov poskytovať dopravcovi počas 

účinnosti Zmluvy úhradu za poskytnuté služby MHD (príspevok) spôsobom a za 

podmienok upravených v Zmluve. 

 

Podrobnejší opis obstarávanej Zákazky je upravený v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

týchto Súťažných podkladoch. 

 

3.4. Postup zadania Zákazky: Zákazka bude zadaná postupom zadávania nadlimitných zákaziek 

verejným obstarávateľom podľa ust. § 29 písm. a) v spojení s ust. § 66 Zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejní obstarávatelia uskutočňujú verejné obstarávanie spoločne na základe 

písomnej dohody podľa ust. § 16 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3.5. Hlavný a dodatočný kód CPV: Číselný kód / alfanumerický kód služieb pre hlavný predmet 

Zákazky a doplňujúci predmet Zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) je 

nasledovný: 

 

60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy  

63712000-3 - Pomocné služby pre cestnú dopravu 
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4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

4.1. Predmet Zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

5. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

 

5.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu Zákazky Verejných obstarávateľov. Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj 

variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 

hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie. 

 

6. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY 

 

6.1. Podmienky na pôvod predmetu Zákazky sa neuvádzajú. 

 

7. MIESTO POSKYTNUTIA ZÁKAZKY 

 

7.1. Predmet Zákazky bude poskytovaný na území mesta Prievidza a mesta Bojnice. 

 

8. TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s predpokladanou dobou účinnosti 10 rokov - od 01.01.2019 

do 31.12.2028.  Zmluvu je možné v súlade s článkom 4 ods. 4 Nariadenia predĺžiť najviac o 50 

% (t.j. maximálne do 31.12.2033) za podmienok uvedených v Zmluve. 

 

8.2. Typ Zmluvy na poskytnutie služby: Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 

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

zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice. 

 

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu Zákazky 

tvorí časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA a časť 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto Súťažných podkladov. 

 

9. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

9.1. Predmet Zákazky je financovaný z finančných prostriedkov Verejných obstarávateľov. 
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A.2. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 

 

10. KOMUNIKÁCIA 

 

10.1. Komunikácia a výmena informácií medzi Verejnými obstarávateľmi a záujemcom alebo 

uchádzačom sa uskutočňuje písomne (v listinnej podobe) prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa, osobne a / alebo elektronicky formou e-mailu alebo ich kombináciou v súlade s 

ustanovením § 187 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10.2. Záujemcovia a uchádzači doručujú informácie, žiadosti, dopyty a iné podania na kontaktné 

adresy uvedené v bode 2.3. Súťažných podkladov, ak v Súťažných podkladoch nie je uvedené 

inak. Informácie, žiadosti, dopyty a iné podania doručené Verejnému obstarávateľovi 

prostredníctvom e-mailu, je záujemca a uchádzač povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi 

tiež v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky, iného doručovateľa alebo osobne, 

najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie, žiadosti, dopytu, 

iného podania e-mailom. 

 

10.3. V prípade zistenia rozporov a nezrovnalostí medzi obsahom informácie, žiadosti, dopytu, 

iného podania doručených Verejnému obstarávateľovi e-mailom a informácie, žiadosti, 

dopytu, iného podania doručených Verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe (osobne 

alebo poštovou zásielkou/iným doručovateľom), je rozhodujúca listinná podoba. 

 

10.4. V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s Verejným 

obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, 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 do súťaže a účasti tejto skupiny 

dodávateľov v súťaži. 

 

11. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 

11.1. Verejní obstarávatelia povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 

dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca 

označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 

 

11.2. Za dôverné informácie je podľa ust. § 22 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní možné označiť 

výhradne obchodné tajomstvo, 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. 

 

12. URČENIE LEHÔT 

 

12.1. Podľa ust. § 21 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní 

nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok plynutia lehoty. Lehoty určené 

podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím 

označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň 

v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu 

alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
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13. VYSVETLENIE 

 

13.1. Ak je to potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok 

účasti Záujemcovia môžu požiadať Verejného obstarávateľa o vysvetlenie informácií 

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v Súťažných podkladoch a v ďalšej 

sprievodnej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. 

 

13.2. Verejný obstarávateľ poskytne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, vysvetlenie informácií 

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v Súťažných podkladoch a v ďalšej 

sprievodnej dokumentácii k verejnému obstarávaniu, bezodkladne, najneskôr však šesť dní 

pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, a to za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca 

požiada dostatočne vopred. 

 

13.3. Záujemcovia môžu požiadať o vysvetlenie na kontaktnom mieste uvedenom v bode 2.3. 

Súťažných podkladov. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť Verejnému 

obstarávateľovi v listinnej podobe dostatočne vopred, tak aby Verejný obstarávateľ zabezpečil 

vypracovanie a odoslanie vysvetlenia najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk podľa ust. § 48 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je 

oprávnený akceptovať aj neskoršie podanú žiadosť. Za týmto účelom môže Verejný 

obstarávateľ predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 

13.4. Verejný obstarávateľ odporúča:  

 

13.4.1. minimálnu lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: do 21.05.2018 (odôvodnenie: aby 

mal Verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a odoslanie vysvetlenia) 

 

13.4.2. minimálne náležitosti žiadosti o vysvetlenie: zo žiadosti o vysvetlenie by malo 

vyplývať (i) kto ju podáva, (ii) komu je určená, (iii) identifikáciu príslušného 

dokumentu, resp. jeho časti a informácie, ktorú požaduje vysvetliť. Ak Verejný 

obstarávateľ nebude vedieť z podanej žiadosti posúdiť, čoho sa žiadosť týka, požiada 

záujemcu (žiadateľa) o doplnenie žiadosti. 

 

13.5. Ak Záujemca nepožiadal o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu 

alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti dostatočne vopred alebo jeho význam je z 

hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, Verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk. 

 

14. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

14.1. Obhliadka miesta dodania predmetu Zákazky nie je potrebná. Miesto dodania služieb je verejne 

prístupné. 
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A.3. PRÍPRAVA A PREDLOŽENIE PONUKY 

 

15. VYHOTOVENIE PONUKY 

 

15.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom paličkovým písmom, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah 

je pre fyzickú osobu čitateľný.  

 

15.2. Verejný obstarávateľ odporúča, aby predkladaná ponuka v časti “Ostatné“ a v časti “Kritériá“ 

bola zviazaná nerozoberateľnou väzbou. Nerozoberateľná väzba je také spojenie jednotlivých 

listov ponuky, ktoré neumožní vkladanie ďalších listov do ponuky bez viditeľných následkov 

na väzbu ponuky a zabezpečí, že prípadné odstránenie ľubovoľného listu ponuky bude mať 

viditeľné následky na väzbu ponuky. Väzby, ktoré nezaručujú pevné nerozoberateľné spojenie 

listov do jedného celku bez poškodenia (napr. hrebeňová väzba) uchádzač previaže napr. 

trikolórou, ktorú spojí a obidva konce trikolóry zapečatí (prelepí a označí pečiatkou a podpisom 

štatutárneho zástupcu uchádzača).  

 

15.3. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto 

Súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 

osvedčené kópie, pokiaľ v týchto Súťažných podkladoch nie je určené inak. Dokumenty 

tvoriace ponuku musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

V prípade, ak niektorý dokument ponuky podpisuje v mene uchádzača splnomocnenec, 

uchádzač priloží k ponuke tiež plnomocenstvo oprávňujúce splnomocnenca podpísať / urobiť 

vyhlásenie v mene splnomocniteľa (uchádzača). Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve 

musí byť úradne osvedčený, ak sa na podpis dokumentu podpisovaného splnomocnencom 

vyžaduje úradne osvedčený podpis. Použitie mechanických prostriedkov (odtlačok pečiatky so 

vzorovým podpisom takejto osoby) nebude akceptované. 

 

15.4. Uchádzač zviaže (pevne spojí podľa bodu 15.2.) všetky náležitosti ponuky s dokladmi a 

dokumentmi podľa bodu 20. Súťažných podkladov do jedného celku tak, aby boli zabezpečené 

proti manipulácii s jednotlivými listami ponuky a aby vytvorili samostatnú kompletnú 

osobitnú časť ponuky vrátane CD nosiča alebo iného vhodného média. Takto vyhotovenú 

ponuku je potrebné vložiť do samostatného nepriehľadného obalu (obálky) tak, aby bola 

zabezpečená neporušiteľnosť a integrita ponuky a označiť podľa bodu 22. Súťažných 

podkladov.  

 

15.5. Uchádzač predloží každú časť ponuky v dvoch vyhotoveniach označených ako „originál" 

(listinná forma) a „kópia na CD/DVD". 

 

15.6. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 

na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" (Návrh na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 20.1.7. a 20.1.8. Súťažných podkladov) , a osobitne 

oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné" (doklady podľa bodu 

20.1.1. až 20.1.6. Súťažných podkladov). 

 

15.7. Kópiu ponuky v elektronickej forme vo formáte .pdf na CD/DVD obsahujúcu Návrh na plnenie 

kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 20.1.7. a 20.1.8. Súťažných podkladov predloží 
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uchádzač spolu s listinnou formou v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) 

označenom slovom "Kritériá". Veľkosť jednotlivých súborov môže byť max. 50 MB. 

 

15.8. Kópiu ponuky v elektronickej forme vo formáte .pdf na CD/DVD obsahujúcu ostatnú časť 

ponuky, t.j. všetko okrem Návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 

20.1.1. až 20.1.6. Súťažných podkladov predloží uchádzač spolu s listinnou formou v jednom 

obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) označenom slovom "Ostatné". Veľkosť jednotlivých 

súborov môže byť max. 50 MB. 

 

15.9. Návrh Zmluvy podľa vypracovaný v súlade s časťou B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY 

DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA týchto Súťažných podkladov predloží uchádzač v 

časti ponuky "Ostatné". Cenové podmienky v návrhu zmluvy uchádzač neuvádza. 

 

15.10. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú dôvernými informáciami v zmysle 

ust. § 22 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

15.11. Obstarávateľská organizácia odporúča každý list originálu ponuky označiť a z takto 

opatreného originálu urobiť rovnocennú kópiu na CD/DVD. Značka na každej strane v 

origináli, zabezpečí a potvrdí rovnosť kópie s originálom. V prípade rozdielov medzi 

originálnym vyhotovením ponuky a kópiou ponuky je záväzný obsah originálneho 

vyhotovenia ponuky. 

 

15.12. Obstarávateľská organizácia odporúča uchádzačom v ponuke v oboch častiach predložiť súpis 

všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov (vrátane listov príloh) 

a počtu príloh. 

 

15.13. Uchádzač berie na vedomie, že ak ide o dokumenty v ponuke, ktoré sú podpísané alebo 

obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 

priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 

osôb a odtlačku pečiatky. 

 

15.14. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač 

považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 22 Zákona o verejnom 

obstarávaní, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými 

právnymi predpismi. V prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné 

údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, 

anonymizovať osobné údaje a pod.). 

 

16. JAZYK PONUKY 

 

16.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 

spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady 

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 

úradný preklad do štátneho jazyka. 
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17. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

 

17.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu Zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR (netto cena) a bude sa k nej 

pripočítavať DPH. 

 

17.2. Cena za obstarávaný predmet Zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 

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

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. Ponuková cena musí 

pokryť náklady na celý predmet Zákazky tak, ako je to uvedené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a v týchto Súťažných podkladoch. 

 

18. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

 

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

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej Verejným obstarávateľom do 31.12.2018. 

 

18.2. Uchádzači je svojou ponukou viazaný do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk v prípade uplatnenia revíznych postupov. 

 

19. ZÁBEZPEKA A PODMIENKY JEJ ZLOŽNIA 

 

19.1. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. 

 

19.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 250.000,- EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur). 

 

19.3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 

 

19.3.1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 

 

19.3.2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet Verejného obstarávateľa 1. 

 

19.4. Banková záruka: Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača. 

 

19.4.1. Záručná listina môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo 

pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej 

len „Banka"). 

 

19.4.2. Zo záručnej listiny vystavenej Bankou musí vyplývať, že: 

 

19.4.2.1. banka uspokojí veriteľa (Verejného obstarávateľa 1) za dlžníka (uchádzača) v 

prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech Verejných 

obstarávateľov, 

19.4.2.2. banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, 

19.4.2.3. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 (siedmych) dní po 

doručení výzvy Verejného obstarávateľa 1 na zaplatenie, na účet Verejného 

obstarávateľa 1, 

19.4.2.4. banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia Bankou a účinnosť 

doručením záručnej listiny Verejnému obstarávateľovi 1, 
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19.4.2.5. platnosť bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty viazanosti 

ponúk, 

19.4.2.6. banková záruka zanikne (i) plnením Banky v rozsahu, v akom Banka za 

uchádzača poskytla bankovú záruku Verejných obstarávateľov, (ii) 

odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti Verejného 

obstarávateľa 1, (iii) uplynutím doby platnosti, ak si Verejný obstarávateľ 1 

do uplynutia doby platnosti neuplatnila svoje nároky voči banke vyplývajúce 

z vystavenej záručnej listiny. 

 

19.4.3. Záručná listina, v ktorej Banka písomne vyhlási, že uspokojí Verejného obstarávateľa 1 

za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré Verejní obstarávatelia požadujú 

ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú 

záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej 

republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny 

sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho 

jazyka, t. j. slovenského jazyka. 

 

19.4.4. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky: Verejný obstarávateľ 1 uvoľní poskytnutú 

bankovú záruku uchádzačovi v súlade s ust. § 46 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

19.5. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet Verejného obstarávateľa 1:  

 

19.5.1. Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet Verejného 

obstarávateľa 1 vedený v: VÚB, a.s., IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382, BIC: 

SUBASKBX, variabilný symbol: IČO uchádzača, poznámka pri platbe (správa pre 

prijímateľa) v tvare: VO MHD obchodné meno uchádzača.  

 

19.5.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet Verejného obstarávateľa 1 najneskôr 

v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

19.5.3. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na 

účet Verejného obstarávateľa 1 trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do 

uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

19.5.4. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky: Verejný obstarávateľ 1 vráti uchádzačovi 

zábezpeku v súlade s ust. § 46 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný 

obstarávateľ 1 vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, 

ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak ich 

banka poskytuje. 

 

19.6. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia. 

 

19.7. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie 

lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov a 

doklad o tom bezodkladne doručiť Verejnému obstarávateľovi 1. Takto predĺžená zábezpeka 

ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
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19.8. Zábezpeka prepadne v prospech Verejných obstarávateľov len v prípade uvedenom v ust. § 46 

ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní v pomere podľa Prílohy č. 9: Výpočet výšky podielu 

spolufinancovania Dopravných služieb k Zmluve (časť B.2 PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA), ktorou sa určuje podiel spolufinancovania 

Zákazky Verejnými obstarávateľmi. 

 

20. OBSAH PONUKY 

 

20.1. Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk musí obsahovať: 

 

V časti ponuky "Ostatné": 

 

20.1.1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ustanovení § 32, § 33 a § 34 až 

§ 36 Zákona o verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto Súťažných podkladoch, 

 

20.1.2. Návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s časťou B.1. OBCHODNÉ PODMIENKY 

DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA týchto Súťažných podkladov. Návrh 

Zmluvy nesmie obsahovať žiadne ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s požiadavkami 

Verejných obstarávateľov stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

a v týchto Súťažných podkladoch. V návrhu Zmluvy uchádzač neuvádza: (i) cenové 

podmienky a (ii) tie chýbajúce (nevyplnené) časti Zmluvy, kde je uvedené “[bude 

uvedené]“. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou, ktorá môže konať 

v mene uchádzača, 

 

20.1.3. Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet Zákazky uvedených v 

časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto Súťažných podkladov. Uchádzač 

splnenie požiadaviek na predmet Zákazky zdokumentuje dostatočne podrobným a 

názorným spôsobom vrátane dôkazných prostriedkov tak, aby komisia mohla 

vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet Zákazky uchádzačom v celom rozsahu, 

 

20.1.4. Doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 19 týchto Súťažných podkladov, 

 

20.1.5. V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 

všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 

každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky Verejnými 

obstarávateľmi vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadované právne 

vzťahy, 

 

20.1.6. V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov 

skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých 

ostatných členov skupiny, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného 

zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľskej organizácii záväzné. 

Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, 

podpisy musia byť úradne osvedčené, 
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V časti ponuky "Kritériá": 

 

20.1.7. Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle časti A.4 KRITÉRIA NA 

VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA týchto Súťažných 

podkladov vypracovaný podľa Prílohy č. 1: Návrh naplnenie kritérií týchto Súťažných 

podkladov. 

 

Spoločné pravidlá pre časť ponuky "Ostatné" a časť ponuky "Kritériá" 

 

20.1.8. CD-DVD nosiče vyhotovené v zmysle bodu 15. časti A.3 PRÍPRAVA A PREDLOŽENIE 

PONUKY (časť ponuky "Ostatné") alebo (časť ponuky "Kritériá"). 

 

21. NÁKLADY NA PONUKU 

 

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

finančného nároku voči Verejným obstarávateľom bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

21.2. Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk 

sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

22. OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

 

22.1. Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý bude obsahovať osobitne oddelenú a 

uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom 

"Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné" 

tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a oddeliteľnosť jednotlivých častí. Spoločný obal a 

obaly predmetných častí musia byť uzatvorené. 

 

22.2. Vonkajší spoločný obal oboch častí ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 

22.2.1. adresu uvedenú v bode 24.1. týchto Súťažných podkladov, 

22.2.2. adresu uchádzača, 

22.2.3. označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ", 

22.2.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu MHD Prievidza a Bojnice" 

 

22.3. Obal časti ponuky "Kritériá" musí obsahovať nasledovné údaje: 

 

22.3.1. adresu uvedenú v bode 24.1. týchto Súťažných podkladov, 

22.3.2. adresu uchádzača, 

22.3.3. označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ", 

22.3.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu MHD Prievidza a Bojnice" 

22.3.5. označenie: "Kritériá". 

 

22.4. Obal časti ponuky "Ostatné" musí obsahovať nasledovné údaje: 

 

22.4.1. adresu uvedenú v bode 24.1. týchto Súťažných podkladov, 

22.4.2. adresu uchádzača, 

22.4.3. označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ", 
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22.4.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu MHD Prievidza a Bojnice" 

22.4.5. označenie: "Ostatné". 

 

23. PREDLOŽENIE PONUKY 

 

23.1. Uchádzač môže 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. 

 

23.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom spoločnom obale osobne alebo 

prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie 

ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 

rozhodujúci termín doručenia ponuky Verejnému obstarávateľovi 1. 

 

23.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, Verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

23.4. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet Zákazky tak, ako je to požadované v Súťažných 

podkladoch. Ponuky predložené na časť predmetu Zákazky nebudú akceptované, bude sa na 

ne prihliadať ako na ponuku, ktorá nespĺňa predmet Zákazky. 

 

24. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

24.1. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu: VIVID LEGAL, s.r.o., Plynárenská 

7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. 

 

24.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 31.05.2018 o 14:00 hod. 

 

24.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 24.1. týchto 

Súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

25. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

 

25.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť, alebo odvolať len v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 24.2. týchto Súťažných podkladov. 

 

25.2. Doplnenie alebo zmenu listinnej ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej listinnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 

doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu sídla 

Verejného obstarávateľa 1  uvedenú v bode 24.1. týchto Súťažných podkladov a doručením 

novej listinnej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2. týchto Súťažných 

podkladov. 

 

26. OTVÁRANIE PONÚK 

 

26.1. Otváranie ponúk členmi komisie sa uskutoční v sídle Verejného obstarávateľa 1: Mestský úrad 

mesta Prievidza, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza, zasadačka prednostu MsÚ, 2. 

poschodie.  
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26.2. Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako "Ostatné" a častí ponúk, označených 

ako "Kritériá" je Verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením 

dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať 

otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk 

a následne otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako "Ostatné". Po otvorení častí ponúk, 

označených ako "Ostatné" sa vykonajú všetky úkony Zákona o verejnom obstarávaní, 

spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí 

ponúk, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov 

alebo vylúčení ponúk uchádzačov.  

 

26.3. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá“, vykoná komisia najneskôr v deň a 

spôsobom, ktorý bude stanovený v súlade s ust. § 52 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

26.4. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné“ je neverejné. Otváranie častí ponúk, 

označených ako "Kritériá“ je prístupné tým uchádzačom, ktorých ponuky neboli z verejného 

obstarávania vylúčené. 

 

27. VYHODNOCOVANIE PONÚK 

 

27.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 

podmienok účasti (i) osobného postavenia podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní, (ii) 

finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní a (iii) 

technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 až § 36 Zákona o verejnom 

obstarávaní – všetko v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito 

Súťažnými podkladmi. Ak Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní, 

uchádzač je povinný odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov 

v lehote podľa § 40 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

27.2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo 

vzťahu k tej časti predmetu Zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienok účasti 

uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa 

požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto Súťažných 

podkladov. Doklady musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 

27.3. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom 

ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak obstarávateľská organizácia neurčí 

dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti. 

 

27.4. Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti možno predbežne nahradiť jednotným 

európskym dokumentom podľa § 39 Zákona o verejnom obstarávaní. 
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27.5. Vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného 

obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o 

verejnom obstarávaní. 

 

27.6. Vyhodnocovanie ponúk 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. Komisia posúdi tiež zloženie 

zábezpeky. 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. 

 

27.7. Ak sa pri určitej Zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným 

prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

 

27.8. Vylúčenie ponuky uchádzača z verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vylúči z 

verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 5 

Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

27.9. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania, budú vyhodnocované len 

podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

a v týchto Súťažných podkladoch a to spôsobom určeným v časti A.4 KRITÉRIA NA 

HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA. 

 

28. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

28.1. Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania 

ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a 

zodpovedné osoby Verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej 

verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym 

iným osobám. 

 

28.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so Zákonom o verejnom 

obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

29. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 

29.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, 

obstarávateľská organizácia po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 

mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 

dostatočný počet uchádzačov. 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 Zákona o verejnom 

obstarávaní. 
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29.2. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 29.1. 

týchto Súťažných pokladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, 

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. Úspešnému uchádzačovi 

oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 

neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia 

ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a 

výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

 

30. REVÍZNE POSTUPY 

 

30.1. Uchádzač  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 

dotknuté postupom Verejného obstarávateľa môže podľa § 164 Zákona o verejnom obstarávaní 

podať Verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu. 

 

30.2. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 

dotknuté postupom Verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 Zákona o verejnom 

obstarávaní námietku proti postupu Verejného obstarávateľa. 

 

31. UZAVRATIE ZMLUVY 

 

31.1. Verejní obstarávatelia uzavrú Zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá Zmluva nesmie byť 

v rozpore so Súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

 

31.2. Verejní obstarávatelia nesmú uzavrieť Zmluvu 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. 

 

31.3. Verejní obstarávatelia uzavrú Zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa 

odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona o verejnom 

obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po 

uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli doručené 

námietky podľa § 170 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

31.4. V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, obstarávateľská organizácia pri 

uzatváraní Zmluvy postupuje podľa § 56 ods. 3 až 6 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

31.5. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľskej organizácii riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní 

odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 6 Zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej 

uzavretie písomne vyzvaný. 
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31.6. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 

ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní, Verejní obstarávatelia môžu uzavrieť Zmluvu s 

uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

 

31.7. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť 

Zmluvu, neposkytnú Verejným obstarávateľom riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie 

tak, aby mohli byť uzavreté do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie 

písomne vyzvaní, Verejní obstarávatelia môžu uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. 

 

31.8. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť 

Verejným obstarávateľom riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť 

uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

 

32. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

 

32.1. Verejní obstarávatelia zrušia použitý postup zadávania Zákazky, ak 

 

32.1.1. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač 

neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona o verejnom obstarávaní, 

32.1.2. nedostali ani jednu ponuku, 

32.1.3. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo 

§ 45 Zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa 

Zákona o verejnom obstarávaní, 

32.1.4. jeho zrušenie nariadil úrad. 

 

32.2. Verejní obstarávatelia môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 

obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Verejných 

obstarávateľov požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo 

porušenie Zákona o verejnom obstarávaní, 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 Verejní obstarávatelia nezrušia verejné obstarávanie alebo jeho 

časť, sú povinní zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušili. 

 

32.3. Verejní obstarávatelia bezodkladne upovedomia všetkých uchádzačov alebo záujemcov o 

zrušení použitého postupu zadávania Zákazky s uvedením dôvodu a oznámia postup, ktorý 

použijú pri zadávaní Zákazky na pôvodný predmet Zákazky. 

 

33. SUBDODÁVATELIA 

 

33.1. Verejní obstarávatelia vyžadujú, aby úspešný uchádzač v Zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia 

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 

33.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy úspešný uchádzač je povinný 

Verejným obstarávateľom najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, 
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predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: 

podiel Zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť 

dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa 

vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. 
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A.4 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

34. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

34.1. Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej nákladovej ceny vrátane DPH 

(ekonomicky oprávnené náklady + primeraný zisk). 

 

34.2. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

 

Č. 

kritéria 

Kritérium 

nákladová cena bez DPH  

(ekonomicky oprávnené náklady + primeraný zisk) 

Suma bez DPH Suma s DPH 

1. Nákladová cena v EUR za predmet Zákazky za 1. (prvý) 

kalendárny rok účinnosti Zmluvy (EUR)  

  

 

 

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

Zmluvy (12 mesiacov), pri objeme Dopravných služieb 1 456 758 km, uchádzač vypočíta ako 

súčet: 

 

34.3.1. Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov tvoriacich podklad pre určenie 

výšky Príspevku, ktorý Verejní obstarávatelia uhradia 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  

 

34.3.2. Primeraného zisku vo výške 3 % (tri) z Maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov bez DPH. 

 

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

 

34.5. MAXIMÁLNE EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY1: Výška Maximálnych EON pri 

objeme tarifných kilometrov za 1. (prvý) kalendárny rok (12 mesiacov): 1 456 758 km 

 

Kalkulačná (nákladová) položka  maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov  

Cena v EUR bez 

DPH / 

kalendárny rok 

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           

                                                           
1 Rozpis Ekonomicky oprávnených nákladov tvorí Prílohu č. 6: Zoznam Ekonomicky oprávnených nákladov návrhu Zmluvy 
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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 % 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. 

 

34.6. Výška Maximálnych EON za 1. kalendárny rok je vypočítaná ako súčet položiek označených 

nasledovným poradovým č. v tabuľke uvedenej v bode 34.5. Zmluvy: Maximálne EON = 9. + 

10. 

 

34.7. 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. 

 

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

t. j. musí zahŕňať všetky položky Zákazky. 

 

34.9. PRIMERANÝ ZISK: Výšku primeraného zisku vypočíta uchádzač ako 3 % (tri percentá) z EON 

za 1. (prvý) kalendárny rok stanovených uchádzačom spôsobom uvedeným vyššie. 

 

34.10. Všetky ceny uvádzané v ponuke sú zmluvné hodnoty dohodnuté ako pevné hodnoty, počas 

celej doby plnenia Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. 
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34.11. Všetky ceny uvádzané v ponuke sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor. 

 

35. KRITÉRIUM HODNOTENIA PONÚK 

 

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

uchádzača. 

 

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

pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta Prievidza a mesta Bojnice sa stane ten 

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

EUR vrátane DPH určená spôsobom uvedeným v bode 34. 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 bode 34. 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. 

 

35.3. 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.  

 

36. NÁVRH NA PLANENIE KRITÉRIÍ 

 

36.1. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritérií uviedli do formulára, 

ktorý tvorí Prílohu č. 1: Návrh na plnenie kritérií týchto Súťažných podkladov.  
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 

PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

37. PREDMET ZÁKAZKY 

 

37.1. Označenie Zákazky je nasledovné: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme 

v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice“. 

 

37.2. 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 Prievidza a mesta Bojnice. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 

rokov – na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania 

poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením maximálne o 50 %.  

 

37.3. Predpokladaná hodnota Zákazky je stanovená za celú dobu realizácie tejto Zákazky vrátane 

možných opcií a obnovení Zmluvy podľa § 6 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, t. j. za 

obdobie trvania Zmluvy 10 rokov (na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028) a možného 

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

hodnota Zákazky tak predstavuje sumu vo výške 32.539.757,25 bez DPH. 

 

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

služby (od 01.01.2019 do 31.12.2019) 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.  

 

37.5. 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.  

 

37.6. Úhrada straty: Verejní obstarávatelia budú 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. 

 

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

daná tarifou a odsúhlasená Verejnými obstarávateľmi. Cestovný poriadok spracovaný pre 

obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 tvorí Prílohu č.4: Cestovný poriadok k návrhu Zmluvy. V 

rámci samotnej realizácie plnenia si bude úspešný uchádzač na základe Verejnými 

obstarávateľmi 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.  

 

37.8. Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto Zákazky v TKM je vymedzený prostredníctvom 

predpokladaného počtu tarifných kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto 

Zákazky vrátane možných opcií a obnovení Zmluvy podľa § 6 ods. 2 Zákona o verejnom 
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obstarávaní, t. j. za obdobie trvania Zmluvy 10 rokov (na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028) 

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

Predpokladaný rozsah plnenia tak v súhrne predstavuje:  21 936 915 kilometrov.  

 

37.9. Zmeny v rozsahu plnenia môžu byť vynútené a Verejnými obstarávateľmi požadované najmä 

v súvislosti so zmenou dopravných potrieb na území mesta Prievidza a / alebo mesta Bojnice 

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.  

 

37.10. Verejní obstarávatelia 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 15 % oproti 

predpokladanému rozsahu plnenia tejto Zákazky. Verejní obstarávatelia upozorňujú na to, že 

budú oprávnení 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. 

 

38. TECHNICKÉ A INÉ POŽIADAVKY NA DOPRAVCU 

 

38.1. Požiadavky na vozidlový park sú nasledovné: 

 
 

TECHNICKÉ PODMIENKY MINIMÁLNA 

POŽADOVANÁ 

ÚROVEŇ  

Počet vozidiel – všetky vozidlá musia byť vybavené troma dverami na nástup 

a výstup cestujúcich a musia spĺňať homologizáciu pre SK, legislatívne 

podmienky pre verejnú cestnú dopravu a právnymi predpismi stanovené normy 

min. 32 

Podiel s ekologickým pohonom z celkového počtu 

vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky 

CNG 

min 50 % 
Elektro 

iné 

Podiel nízkopodlažných a lowentry vozidiel z celkového počtu vozidiel 

použitých na plnenie predmetu Zákazky 

min 90 % 

Podiel elektronických tabúľ vo vozidlách z 

celkového počtu vozidiel použitých na plnenie 

predmetu Zákazky 

predná strana    

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

min 90 % 

bočná strana  

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

zadná strana 

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 
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Podiel vozidiel vybavených systémom GPS napojeného na dispečerské riadenie 

dopravcu z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 

100 % 

Podiel elektronických pokladní na výdaj cestovných lístkov v autobusoch z 

celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 

100 % 

Podiel WiFi vo vozidlách z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie 

predmetu Zákazky 

min 90 % 

Priemerný vek vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky max. 10 rokov 

Najstarší autobus použitý na plnenie predmetu Zákazky max. 16 rokov 

Kapacita autobusov: 

počet miest na sedenie min. 20 

a súčasne počet miest na 

státie 
min. 40 

 

 

38.2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na to, že môže požadovať nasadenie konkrétnych 

vozidiel, čo sa týka veľkostí autobusov na spoje jednotlivých liniek v predmetnej oblasti územia 

mesta Prievidza a / alebo mesta Bojnice v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve. Verejný 

obstarávateľ bude v priebehu plnenia Zákazky oprávnený nariadiť nasadenie príslušného typu 

vozidla na konkrétne spoje liniek a úspešný uchádzač bude povinný takýto pokyn za 

podmienok uvedených v Zmluve akceptovať. 

 

38.3. Ďalšie požiadavky na dopravcu sú nasledovné: 

 

38.3.1. Dopravca je povinný akceptovať všetky doposiaľ vydané dopravné karty používané v 

mestskej hromadnej doprave (Prievidza, Bojnice) počas obdobia účinnosti Zmluvy 

 

38.3.2. 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).2 

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.  

 

38.3.3. Dopravca je povinný poskytovať informačné miesto so službami informačného a 

predajného servisu pre účely MHD. 

 

38.3.4. Uchádzač je povinný pri podaní ponuky uviesť komplexný popis jednotnej uniformy 

(nohavice, košeľa, vesta) vrátane svojho loga, ktorú budú mať k dispozícii ku dňu 

                                                           
2 Ust. § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o cestnej doprave, článok 4 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. 
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účinnosti Zmluvy všetci vodiči uchádzača (upozornenie: táto požiadavka nie je podmienkou 

účasti v zmysle ust. § 34 Zákona vo verejnom obstarávaní, preto jej preukázanie nie je možné 

nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa ust. § 39 Zákona o verejnom obstarávaní). 

 

38.4. 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 (časť 

C.3. Súťažných podkladov), uchádzač je oprávnený preukázať splnenie týchto podmienok 

účasti (požiadaviek na predmet Zákazky) tiež predložením jednotného európskeho 

dokumentu podľa ust. § 39 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

38.5. Ďalšie požiadavky na dopravcu, ktoré musí úspešný uchádzač preukázať Verejnému 

obstarávateľovi ku dňu uzatvorenia Zmluvy a ktoré musí spĺňať počas celej doby účinnosti 

Zmluvy, sú nasledovné: 

 

38.5.1. Pripravenosť personálu: Uchádzač sa zaväzuje, že ku dňu účinnosti Zmluvy predloží 

Verejnému obstarávateľovi zoznam vodičov, ktorí disponujú platnou kvalifikačnou 

kartou vodiča. 

 

38.5.2. Ustrojenosť personálu: Uchádzač je povinný pri podaní ponuky uviesť komplexný 

popis jednotnej uniformy (nohavice, košeľa, vesta) vrátane svojho loga, ktorú budú mať 

k dispozícii ku dňu účinnosti Zmluvy všetci vodiči uchádzača. Takouto uniformou 

bude uchádzač povinný ku dňu účinnosti Zmluvy vystrojiť svojich zamestnancov 

prichádzajúcich do styku s cestujúcou verejnosťou v rámci MHD Prievidza a Bojnice. 

 

38.5.3. Priemerný vek vozidlového parku a maximálny vek každého vozidla: Uchádzač je 

povinný  preukázať Verejnému obstarávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy 

priemerný vek vozidlového parku, a to predložením zoznamu vozidiel s nasledovnými 

údajmi: (i) výrobný typ, (ii) EČV, (iii) VIN – číslo karosérie, (iv) dátum výroby. 

 

Prílohy k časti B.1 Opis predmetu Zákazky: 

 

- Cestovný poriadok mesta Prievidza a mesta Bojnice pre roky 2019, ktorý tvorí Prílohu č. 4: 

Cestovný poriadok  k návrhu Zmluvy uvedenom v časti B.2. Súťažných podkladov, 

 

- Aktuálna tarifa a tarifné podmienky mesta Prievidza a mesta Bojnice, ktorý tvorí Prílohu č. 3: 

Prepravný poriadok a tarifa  k návrhu Zmluvy uvedenom v časti B.2. Súťažných podkladov. 
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B.2 PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

Pokyny a upozornenia k vypĺňaniu Zmluvy: 

 

- Uchádzač nevypĺňa (i) údaje o cene predmetu Zákazky, (ii) tie údaje, ktoré majú byť podľa 

Zmluvy doplnené Verejným obstarávateľom alebo úspešným uchádzačom ku dňu podpisu 

Zmluvy a (iii) prílohy k Zmluve (prílohy budú vyplnené ku dňu podpisu Zmluvy).  

 

- Príloha č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady bude vyplnená ku dňu podpisu 

Zmluvy podľa tabuľky - na plnenie kritérií, predloženej úspešným uchádzačom ako návrh (bod 

34.5 Súťažných podkladov, Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií k Súťažným podkladom). 

 

- Uchádzač nesmie vykonať v návrhu Zmluvy žiadne zmeny. Pozmenenie Zmluvy je dôvodom 

na vylúčenie ponuky uchádzača z verejného obstarávania. 

 

Návrh Zmluvy sa začína na nasledujúcej strane. 
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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 PRIEVIDZA A MESTA BOJNICE 

 

uzavretá podľa ust. § 21 v spojení s ust. § 20 a ust. § 44 písm. h) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v znení neskorších predpisov  

 

 

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY [bod 1.1. a 1.2. vyplní Verejný obstarávateľ pri uzatvorení Zmluvy, 

bod 1.3. vyplní uchádzač ku dňu predloženia ponuky]  

1.1. Objednávateľ 1: mesto Prievidza 

Sídlo:   Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika 

IČO:   00 318 442 

DIČ/ IČ DPH:  ......................................../nie je platcom DPH 

Zast.:   JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 

Bankové spojenie: ........................................ 

IBAN: ........................................ BIC (SWIFT) kód: .......................... 

 

(ďalej len „Objednávateľ 1“) 

 

1.2. Objednávateľ 2: mesto Bojnice 

Sídlo:   Sládkovičova 1 , 972 01 Bojnice, Slovenská republika 

IČO:   00 318 001 

DIČ/ IČ DPH:  ......................................../nie je platcom DPH  

Zast.:   PhDr. František Tám, primátor 

Bankové spojenie: ........................................ 

IBAN: ........................................ BIC (SWIFT) kód: .......................... 

 

(ďalej len „Objednávateľ 2“) 

 

1.3. Dopravca:  ........................................ 

Sídlo:   ........................................ 

IČO:   ........................................ 

DIČ/ IČ DPH:  ......................................../........................................ 

Registrácia:  ........................................................................................................................ 

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

Zast.:   ........................................, ........................................ 

   ........................................, ........................................ 

(meno a priezvisko)  (funkcia) 

Bankové spojenie: ........................................ 

IBAN: ........................................ BIC (SWIFT) kód: .......................... 

  

(ďalej len „Dopravca“) 

 

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 

Prievidza a mesta Bojnice (ďalej len „Zmluva“) 
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ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Vyššie uvedené Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu vedené (i) snahou zabezpečiť 

primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej 

mestskej hromadnej autobusovej doprave na území mesta Prievidza a mesta Bojnice a (ii) 

záujmom o spoluprácu Zmluvných strán pri zabezpečovaní vnútroštátnej pravidelnej mestskej 

hromadnej autobusovej dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice, a (iii) zámerom 

upraviť právne a finančné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré pri poskytovaní služieb 

vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave 

vznikajú.  

 

2.2. Objednávatelia sú podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

oprávnení 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 ust. § 18 Zákona o cestnej doprave rozumie vytvorenie ponuky primeraného 

rozsahu Dopravných služieb vo vnútroštátnej doprave na zabezpečenie MHD na území mesta 

Prievidza a mesta Bojnice. 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. Vzhľadom na silné prepravné väzby medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice, ktoré boli 

potvrdené tiež v Pláne dopravnej obslužnosti mesta Prievidza a mesta Bojnice (optimálny 

variant), ktorý vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov, katedra cestnej a mestskej dopravy pre roky 2017 – 2019, ako aj z dôvodu 

hospodárnosti a efektívnosti spoločného postupu Objednávateľov pri zabezpečovaní 

optimálnej dopravnej obslužnosti v meste Prievidza a v meste Bojnice, Objednávateľ 1 

a Objednávateľ 2 sa na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 23.02.2016 a Zmluvy o spoločnom 

postupe vo verejnom obstarávaní uzavretej dňa 23.01.2017 dohodli na spolupráci a spoločnom 

postupe pri výbere dopravcu, ktorý bude poskytovať na území mesta Prievidza a Bojnice 

služby MHD. 

 

2.4. Na základe vyššie uvedeného služby vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej 

autobusovej bude podľa tejto Zmluvy poskytovať prepravca (Dopravca), ktorý bol vybraný 

postupom na zadávanie zmlúv 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 a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

ČLÁNOK III. DEFINÍCIE A VÝKLAD 

 

3.1. Pokiaľ sa v tejto Zmluve vyslovene neuvádza inak, výrazy a pojmy s veľkým počiatočným 

písmenom majú v príslušnom gramatickom tvare nasledovný význam: 

 

„Cestovný poriadok“ znamená cestovný poriadok zostavený a schválený 

podľa ust. § 15 Zákona o cestnej doprave, ktorý platí 
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v príslušnom kalendárnom roku spoločne pre mesto 

Prievidza a mesto Bojnice, 

„Dopravca“ znamená [uchádzač doplní svoje identifikačné údaje ku 

dňu predloženia ponuky]:  

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

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

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

„Dopravné licencie“ Znamenajú dopravné licencie vydané Objednávateľom 

1 a Objednávateľom 2 (vrátane ich neskorších zmien), 

na základe ktorých je Dopravca oprávnený poskytovať 

Dopravné služby podľa tejto Zmluvy (bod 4.3. a 4.4. 

Zmluvy), 

„Dopravné služby“ znamenajú služby vo verejnom záujme poskytované 

Dopravcom v oblasti pravidelnej mestskej hromadnej 

autobusovej dopravy na území mesta Prievidza a / 

alebo mesta Bojnice podľa tejto Zmluvy (vychádzajúc 

z plánu Dopravnej obslužnosti), ktoré vyhovujú 

základným požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, 

kapacity, kvality a bezpečnosti prepravy 

cestujúcich, vrátane dopravných výkonov za 

regulované ceny, 

„EON“ má význam uvedený v bode 6.2.2. Zmluvy, 

„Ekonomická analýza – 

predpokladané EON“ 

má význam uvedený v bode 6.2.13. Zmluvy, 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov, 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, 

„Objednávateľ 1“ znamená mesto Prievidza (bod 1.1. Zmluvy) 

„Objednávateľ 2“ znamená mesto Bojnice (bod 1.2. Zmluvy) 

„Objednávateľ“ alebo 

„Objednávatelia“ 

v jednotnom čísle znamená ktoréhokoľvek 

Objednávateľa 1 alebo Objednávateľa 2 jednotlivo; 

a v množnom čísle Objednávateľa 1 a Objednávateľa 2, 

spoločne,  

„Maximálne EON“ majú význam uvedený v bode 6.2.3. Zmluvy, 

„MHD“ znamená pravidelná mestská hromadná autobusová 

doprava vykonávaná Dopravcom podľa tejto Zmluvy 

na území mesta Prievidza a / alebo mesta Bojnice, 



Strana 34  
 

„Nariadenie“ znamená 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, 

„Plán dopravnej obslužnosti“ znamená plán dopravnej obslužnosti vo význame 

podľa ust. § 20 Zákona o cestnej doprave platný pre 

územie mesta Prievidza a mesta Bojnice 

„Predpokladané EON“ majú význam uvedený v bode 6.2.4. Zmluvy, 

„Predpokladaný Príspevok“ má význam uvedený v bode 6.2.12. Zmluvy 

„Prepravný poriadok“ znamená prepravný poriadok Dopravcu v platnom 

znení, ktorý bol vypracovaný v súlade s ust. § 4 Zákona 

o cestnej doprave  

„Primeraný zisk“ má význam uvedený v bode 6.2.5. Zmluvy 

„Príspevok“ má význam uvedený v bode 6.2.1. Zmluvy 

„Tarifný/é kilometer/re“ alebo tiež 

„TKM“ 

znamenajú tarifné kilometre, ktoré sa započítavajú do 

objemu objednaných výkonov Dopravných služieb 

podľa Cestovného poriadku; do počtu tarifných 

kilometrov sa nezapočítavajú prístavné, odstavné 

kilometre a kilometre súvisiace so zabezpečením 

prevádzkového záväzku Dopravcu 

„Výnosy“ majú význam uvedený v bode 6.2.10. Zmluvy 

„Vyúčtovanie“ má význam uvedený v bode 6.13. Zmluvy 

„Zákon o cestnej doprave“ znamená zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v 

znení neskorších predpisov vrátane podzákonných 

vykonávacích predpisov; 

„Zákon o slobodnom prístupe k 

informáciám“ 

znamená zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

„Záväzný objem TKM“ znamená objem výkonov Dopravných služieb 

v Tarifných kilometroch vyplývajúci z platného 

Cestovného poriadku 

„Záväzný objem TKM 1“ znamená objem výkonov Dopravných služieb 

v Tarifných kilometroch, ktoré sa započítavajú do TKM 

Objednávateľa 1 pri určovaní podielu 

spolufinancovania Objednávateľa 1 podľa Prílohy č. 9 
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(objem TKM vychádza z platného Cestovného 

poriadku) 

„Záväzný objem TKM 2“ znamená objem výkonov Dopravných služieb 

v Tarifných kilometroch, ktoré sa započítavajú do TKM 

Objednávateľa 2 pri určovaní podielu 

spolufinancovania Objednávateľa 2 podľa Prílohy č. 9 

(objem TKM vychádza z platného Cestovného 

poriadku) 

„Zmluva“ znamená túto Zmluvu o službách vo verejnom záujme 

vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave 

(mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri 

zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza 

a mesta Bojnice; 

„Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné 

strany“  

v jednotnom čísle znamená ktorúkoľvek zmluvnú 

stranu tejto Zmluvy, t.j. Objednávateľa 1, 

Objednávateľa 2, Dopravcu jednotlivo; a v množnom 

čísle zmluvné strany tejto Zmluvy, t.j. Objednávateľa 1, 

Objednávateľa 2, Dopravcu spoločne. 

 

3.2. Definície výrazov a pojmov uvedené v bode 3.1 Zmluvy obsahujú najčastejšie používané 

výrazy a pojmy v Zmluve. Výrazy a pojmy môžu byť tiež definované v ktoromkoľvek inom 

ustanovení Zmluvy. 

 

3.3. Pokiaľ z kontextu Zmluvy výslovne nevyplýva inak, platia pre Zmluvu nasledovné výkladové 

pravidlá: 

 

3.3.1. delenie tejto Zmluvy na články, odseky a body a vkladanie nadpisov slúži len pre 

ľahšiu orientáciu a definovanie odkazov v texte a nemá vplyv na vysvetľovanie alebo 

výklad tejto Zmluvy. Výrazy „Zmluva“, „v Zmluve“, „vyššie“, „nižšie“ a podobné 

vyjadrenia sa vzťahujú na túto Zmluvu a nie iba na niektorý jej konkrétny článok, odsek 

alebo bod alebo inú časť a budú sa týkať aj akejkoľvek dodatočnej dohody k Zmluve; 

odkazy na články, odseky a body uvedené v Zmluve sú odkazmi na články, odseky a 

body Zmluvy; 

 

3.3.2. pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, slová použité v Zmluve v jednotnom čísle sa 

vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Odkaz na akýkoľvek gramatický rod zahŕňa 

všetky ostatné gramatické rody;  

 

3.3.3. výraz „tretia osoba“ zahŕňa akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, združenie, 

nadáciu, orgán, inú entitu alebo osobu, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie 

právnu spôsobilosť, či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu; 

 

3.3.4. odkazy na akýkoľvek právny predpis alebo ustanovenie právneho predpisu, zákon, 

nariadenia, vyhlášku, smernicu, štatút alebo legislatívu (ďalej len „Právny predpis“) 

zahrňujú odkazy na  
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3.3.4.1. takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, 

doplnkov alebo použitia podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom 

(pred dňom, v deň alebo po dni podpisu tejto Zmluvy); 

 

3.3.4.2. akýkoľvek právny predpis, ktorý bol právnym predpisom nahradený; 

 

3.3.4.3. akúkoľvek vykonávaciu legislatívu (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu 

tejto Zmluvy) na základe takéhoto právneho predpisu, vrátane všetkých jeho 

neskorších zmien, noviel doplnkov alebo použitia popísaných v bode 3.3.4.1. 

vyššie alebo na základe akéhokoľvek právneho predpisu popísaného v bode 

3.3.4.2. vyššie; 

 

3.3.5. odkazy na túto Zmluvu znamenajú tiež odkaz na jej prílohy.  

 

ČLÁNOK IV. PREDMET ZMLUVY 

 

4.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

 

4.1.1. záväzok Dopravcu vykonávať vo verejnom záujme Dopravné služby (na území mesta 

Prievidza a mesta Bojnice), ktoré by inak, najmä pre ich ekonomickú nevýhodnosť, 

vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich 

neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú podľa Plánu dopravnej 

obslužnosti potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia mesta Prievidza 

a mesta Bojnice, 

 

4.1.2. 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, 

 

4.1.3. záväzok Objednávateľov uhradiť Dopravcovi Príspevok, spôsobom, vo výške 

a v lehotách podľa tejto Zmluvy, 

 

4.1.4. záväzok Zmluvných strán spolupracovať pri zabezpečovaní dopravy na území mesta 

Prievidza a mesta Bojnice v rozsahu podľa Zmluvy.  

 

3.3 Objednávatelia udeľujú Dopravcovi počas doby trvania tejto Zmluvy výlučné právo na 

poskytovanie Dopravných služieb v sieti MHD v meste Prievidza a v meste Bojnice podľa 

Prílohy č. 4: Cestovný poriadok 2019 k tejto Zmluve a podľa každej ďalšej aktualizácii (zmene) 

Cestovného poriadku postupom dohodnutým v tejto Zmluve. 

 

4.2. 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 Prievidza a mesta Bojnice podľa Prepravného poriadku, 

Cestovného poriadku a tarify. Súčasťou MHD je preprava príručnej batožiny, prípadne aj 

cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.  

 

4.3. Objednávateľ 1 sa zaväzuje, že v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy, Objednávateľ 1 pri 

výkone svojej pôsobnosti na úseku cestnej dopravy ako správny orgán podľa ust. § 10 v spojení 
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s ust. § 44 písm. a) Zákona o cestnej doprave, udelí Dopravcovi dopravnú licenciu oprávňujúcu 

Dopravcu prevádzkovať autobusové linky v rámci MHD na území mesta Prievidza na obdobie 

účinnosti tejto Zmluvy, a to ako výhradné právo vykonávať MHD na skupine autobusových 

liniek na území mesta Prievidza bez účasti iných dopravcov. Dopravná licencia podľa tohto 

bodu Zmluvy tvorí Prílohu č. 1: Dopravná licencia - Prievidza k tejto Zmluve. 

 

4.4. Objednávateľ 2 sa zaväzuje, že v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy, Objednávateľ 2 pri 

výkone svojej pôsobnosti na úseku cestnej dopravy ako správny orgán podľa ust. § 10 v spojení 

s ust. § 44 písm. a) Zákona o cestnej doprave, udelí Dopravcovi dopravnú licenciu oprávňujúcu 

Dopravcu prevádzkovať autobusové linky v rámci MHD na území mesta Bojnice na obdobie 

účinnosti tejto Zmluvy, a to ako výhradné právo vykonávať MHD na skupine autobusových 

liniek na území mesta Bojnice bez účasti iných dopravcov. Dopravná licencia podľa tohto bodu 

Zmluvy tvorí Prílohu č. 2: Dopravná licencia Bojnice k tejto Zmluve. 

 

4.5. 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 – Prepravný poriadok tvorí Prílohu č. 3: 

Prepravný poriadok tejto Zmluvy, podľa Cestovného poriadku – Cestovný poriadok platný pre 

rok 2019 tvorí Prílohu č. 4: Cestovný poriadok 2019 tejto Zmluvy.  

 

ČLÁNOK V. PODMIENKY POSKYTOVANIA A ROZSAH  DOPRAVNÝCH SLUŽIEB 

 

Záväzný objem TKM pre rok 2019 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca v súlade s Dopravnými licenciami, Plánom dopravnej 

obslužnosti a Cestovným poriadkom za prvý kalendárny rok trvania tejto Zmluvy (t. j. rok 

2019) zabezpečí na území mesta Prievidza a mesta Bojnice Dopravné služby v objeme 1 456 758 

tarifných km (= Záväzný objem TKM pre rok 2019), z toho 

 

5.1.1. 1 384 877 tarifných km pripadá na Objednávateľa 1, 

 

5.1.2. 71 881 tarifných km pripadá na Objednávateľa 2, 

 

Plánovaný rozsah celkových tarifných kilometrov za celú dobu účinnosti Zmluvy, t. j. za 

obdobie 10 rokov podľa plánu dopravnej obslužnosti (bod 6.4. Zmluvy) predstavuje objem 

14 624 610 tarifných km, z toho  

 

5.1.3. 13 903 616 tarifných km pripadá na Objednávateľa 1 (ďalej len „Plánovaný objem 

TKM 1“), 

 

5.1.4. 720 994 tarifných km pripadá na Objednávateľa 2 (ďalej len „Plánovaný objem TKM 

2“). 

 

  (Plánovaný TKM 1 a Plánovaný TKM 2 ďalej spolu tiež ako „Plánovaný objem TKM“) 

 

5.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že do počtu TKM  (objemu Dopravných služieb) 

sa nezapočítavajú prístavné, odstavné kilometre a kilometre súvisiace so zabezpečením 

prevádzkového záväzku Dopravcu. 
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Záväzný objem TKM pre ďalšie kalendárne roky trvania Zmluvy 

 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný objem výkonov Dopravných služieb pre jednotlivé 

kalendárne roky (s výnimkou roku 2019, pre ktorý platí objem TKM dohodnutý v bode 5.1. 

Zmluvy), bude upravovať:  

 

5.3.1. Pre Objednávateľa 1: Cestovný poriadok schválený Objednávateľom 1 pre príslušný 

kalendárny rok podľa bodu 5.4. Zmluvy; v prípade, ak Objednávateľ 1 neschváli 

cestovný poriadok  pre príslušný kalendárny rok podľa bodu 5.4.2. v spojení s bodom 

5.4.4. Zmluvy alebo nedôjde k uzavretiu dodatku podľa bodu 5.4.6. Zmluvy, platí, že 

záväzný objem výkonov Dopravných služieb v meste Prievidza bude v príslušnom 

roku zodpovedať objemu Dopravných výkonov (TKM) podľa Objednávateľom 1 

naposledy schváleného cestovného poriadku; a  

 

5.3.2. Pre Objednávateľa 2: Cestovný poriadok mesta Bojnice schválený Objednávateľom 2 

pre príslušný kalendárny rok podľa bodu 5.4. Zmluvy; v prípade, ak Objednávateľ 2 

neschváli cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok podľa bodu 5.4.3. v spojení 

s bodom 5.4.5. Zmluvy alebo nedôjde k uzavretiu dodatku podľa bodu 5.4.7 Zmluvy, 

platí, že záväzný objem výkonov Dopravných služieb v meste Bojnice bude 

v príslušnom roku zodpovedať objemu Dopravných výkonov (TKM) podľa 

Objednávateľom 2 naposledy schváleného cestovného poriadku; 

 

5.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si každoročne, najneskôr do 30.11. aktuálneho 

kalendárneho roka, odsúhlasovať Záväzný objem TKM na nasledujúci kalendárny rok 

nasledovným spôsobom: 

 

5.4.1. Objednávatelia 30.09. aktuálneho  kalendárneho roka doručia Dopravcovi žiadosť 

o vypracovanie cestovného poriadku na nasledujúci kalendárny rok. Dopravca 

najneskôr do 31.10. aktuálneho  kalendárneho roka na základe požiadavky 

Objednávateľov zostaví a predloží Objednávateľovi 1 a Objednávateľovi 2 spoločný 

cestovný poriadok pre mesto Prievidza a pre mesto Bojnice na nasledujúci kalendárny 

rok; Objednávatelia sú oprávnení požadovať zmenu platného Cestovného poriadku 

len v prípade, ak v dôsledku zániku / vzniku / zmeny verejného záujmu na 

pokračovaní vo výkonoch Dopravných služieb podľa Plánu dopravnej obslužnosti, 

ktorého sa zmena objemu Dopravných služieb týka, dôjde k zrušeniu / vytvoreniu / 

zmene spojov a /alebo liniek na území mesta Prievidza a /alebo mesta Bojnice. Potreba 

a spôsob zmeny Cestovného poriadku musí vyplývať z optimalizačného projektu 

(plán dopravnej obslužnosti, iný odborný posudok), ktorý na žiadosť ktoréhokoľvek 

Objednávateľa vyhotoví  odborne spôsobilá osoba. 

 

5.4.2. Objednávateľ 1 najneskôr  do 30.11. aktuálneho kalendárneho roka schváli cestovný 

poriadok zostavený Dopravcom podľa bodu 5.4.1. Zmluvy na nasledujúci kalendárny 

rok.  

 

5.4.3. Objednávateľ 2 najneskôr  do 30.11. aktuálneho kalendárneho roka schváli cestovný 

poriadok pre mesto Bojnice zostavený Dopravcom podľa bodu 5.4.1. na nasledujúci 

kalendárny rok. 
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5.4.4. V prípade, ak schválením cestovného poriadku alebo schválením jeho zmeny podľa 

bodu 5.4.2. Zmluvy nedôjde  

 

5.4.4.1. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) objemu výkonov Dopravných služieb (TKM) 

pripadajúcich na kalendárny rok, v ktorom má dôjsť k zmene objemu TKM 

o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 1 

za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom dochádza 

k zmene objemu TKM, a 

  

5.4.4.2. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) celkového objemu výkonov Dopravných 

služieb (TKM) na území mesta Prievidza pripadajúcich na obdobie trvania 

tejto Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Plánovanému 

objemu TKM 1, a 

 

5.4.4.3. k navýšeniu Maximálnych EON (spoločne pre mesto Prievidza a mesto 

Bojnice) oproti výške Maximálnych EON, ktorá je aktuálna v čase zostavenia a 

schvaľovania Cestovného poriadku pre nasledujúci kalendárny rok, 

 

platí, že Zmluvné strany sa záväzne dohodli na Záväznom objeme TKM 1 

pre kalendárny rok, v ktorom majú byť Dopravné služby uskutočnené. 

 

5.4.5. V prípade, ak schválením cestovného poriadku alebo schválením jeho zmeny podľa 

bodu 5.4.3. Zmluvy nedôjde  

 

5.4.5.1. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) objemu výkonov Dopravných služieb (TKM) 

pripadajúcich na kalendárny rok, v ktorom má dôjsť k zmene objemu TKM 

o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 2 

za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom dochádza 

k zmene objemu TKM, a 

  

5.4.5.2. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) celkového objemu výkonov Dopravných 

služieb (TKM) na území mesta Bojnice pripadajúcich na obdobie trvania tejto 

Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Plánovanému 

objemu TKM 2, a 

 

5.4.5.3. k navýšeniu Maximálnych EON (spoločne pre mesto Prievidza a mesto 

Bojnice) oproti výške Maximálnych EON, ktorá je aktuálna v čase zostavenia a 

schvaľovania Cestovného poriadku pre nasledujúci kalendárny rok, 

 

platí, že Zmluvné strany sa dohodli na Záväznom objeme TKM 2 pre kalendárny rok, 

v ktorom majú byť Dopravné služby uskutočnené. 

 

5.4.6. V prípade, ak by schválením cestovného poriadku alebo schválením jeho zmeny podľa 

bodu 5.4.2. Zmluvy došlo  

 

5.4.6.1. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) objemu výkonov Dopravných služieb (TKM) 

pripadajúcich na kalendárny rok, v ktorom má dôjsť k zmene objemu TKM 

o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 1 
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za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom dochádza 

k zmene objemu TKM, alebo 

  

5.4.6.2. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) celkového objemu výkonov Dopravných 

služieb (TKM) na území mesta Prievidza pripadajúcich na obdobie trvania 

tejto Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Plánovanému 

objemu TKM 1, alebo 

 

5.4.6.3. k navýšeniu Maximálnych EON (spoločne pre mesto Prievidza a mesto 

Bojnice) oproti výške Maximálnych EON, ktorá je aktuálna v čase zostavenia a 

schvaľovania Cestovného poriadku pre nasledujúci kalendárny rok, 

 

budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať o spôsobe ich realizácie a úprave výšky 

Maximálnych EON. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodnú na Záväznom 

objeme TKM 1 pre nasledujúci kalendárny rok, v ktorom majú byť Dopravné služby 

uskutočnené a o úprave výšky Maximálnych EON len formou písomného dodatku. 

Objednávateľ 2 podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje Objednávateľa 1, aby v mene 

Objednávateľa 2 rokoval o obsahu dodatku k tejto Zmluve, uzavrel a podpísal 

dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je dohoda Zmluvných strán o zmene 

objemu výkonov Dopravných služieb poskytovaných na území mesta Prievidza 

podľa tohto bodu Zmluvy. Objednávateľ 1 podpisom tejto Zmluvy udelenú plnú 

moc prijíma v celom rozsahu. 

 

5.4.7. V prípade, ak by schválením cestovného poriadku alebo schválením jeho zmeny podľa 

bodu 5.4.3. Zmluvy došlo 

 

5.4.7.1. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) objemu výkonov Dopravných služieb (TKM) 

pripadajúcich na kalendárny rok, v ktorom má dôjsť k zmene objemu TKM 

o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 2 

za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom dochádza 

k zmene objemu TKM, alebo 

  

5.4.7.2. k zmene (zníženiu / zvýšeniu) celkového objemu výkonov Dopravných 

služieb (TKM) na území mesta Bojnice pripadajúcich na obdobie trvania tejto 

Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Plánovanému 

objemu TKM 2, alebo 

 

5.4.7.3. k navýšeniu Maximálnych EON (spoločne pre mesto Prievidza a mesto 

Bojnice) oproti výške Maximálnych EON, ktorá je aktuálna v čase zostavenia a 

schvaľovania Cestovného poriadku pre nasledujúci kalendárny rok, 

 

budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať o spôsobe ich realizácie a úprave výšky 

Maximálnych EON. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodnú na Záväznom 

objeme TKM 2 pre kalendárny rok, v ktorom majú byť Dopravné služby uskutočnené 

a o úprave výšky Maximálnych EON len formou písomného dodatku. Objednávateľ 1 

podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje Objednávateľa 2, aby v mene Objednávateľa 

1 rokoval o obsahu dodatku k tejto Zmluve, uzavrel a podpísal dodatok k Zmluve, 

predmetom ktorého je dohoda Zmluvných strán o zmene objemu výkonov 

Dopravných služieb poskytovaných na území mesta Bojnice podľa tohto bodu 
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Zmluvy. Objednávateľ 2 podpisom tejto Zmluvy udelenú plnú moc prijíma v celom 

rozsahu. 

 

5.5. Dopravca je povinný akceptovať a prijať zmeny rozsahu plnenia Dopravných služieb 

požadovaných Objednávateľmi v schválených Cestovných poriadkoch podľa bodov 5.4.4. 

a 5.4.5. Zmluvy. 

 

5.6. Ak Objednávateľ 1 podpíše v mene Objednávateľa 2 dodatok k tejto Zmluve podľa bodu 5.4.6. 

Zmluvy, je Objednávateľ 1 povinný bezodkladne, najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných 

dní odo dňa jeho uzavretia, doručiť Objednávateľovi 2 2 (slovom: dva) rovnopisy originálu 

uzavretého dodatku. Ak Objednávateľ 2 podpíše v mene Objednávateľa 1 dodatok k tejto 

Zmluve podľa bodu 5.4.7. Zmluvy, je Objednávateľ 2 povinný bezodkladne, najneskôr do 3 

(slovom: troch) pracovných dní odo dňa jeho uzavretia, doručiť Objednávateľovi 1 2 (slovom: 

dva) rovnopisy originálu uzavretého dodatku. Zmluvné strany sa v záujme vylúčenia 

pochybností dohodli, že v prípade potreby uzavretia dodatku len z dôvodu uvedeného 

v bodoch 5.4.6.3. a 5.4.7.3. Zmluvy, dodatok bude oprávnený uzavrieť v mene oboch 

Objednávateľov ten Objednávateľ, ktorý schválil Cestovný poriadok, v dôsledku ktorého došlo 

k prekročeniu výšky Maximálnych EON, ako druhý v poradí. 

 

5.7. Objednávatelia sú oprávnení mimoriadne aj v priebehu aktuálneho kalendárneho roka 

jednostranne meniť objem výkonov Dopravných služieb (Objednávateľ 1 na území mesta 

Prievidza a / alebo Objednávateľ 2 na území mesta Bojnice), avšak len za kumulatívneho 

splnenia týchto podmienok: 

 

5.7.1. ak v dôsledku vzniku / zmeny / zániku verejného záujmu bude potrebné zrušiť 

existujúce / vytvoriť nové / zmeniť existujúce spoje a /alebo linky, t. j. z dôvodu 

verejného záujmu bude potrebné zmeniť schválený Cestovný poriadok; a zároveň 

 

5.7.2. potreba a spôsob zmeny Cestovného poriadku musí vyplývať z optimalizačného 

projektu (plán dopravnej obslužnosti, iný odborný posudok), ktorý na žiadosť 

ktoréhokoľvek Objednávateľa vyhotoví  odborne spôsobilá osoba; a zároveň 

 

5.7.3. zmenou Cestovného poriadku nedôjde k zvýšeniu / zníženiu objemu výkonov 

Dopravných služieb na území mesta Prievidza v príslušnom kalendárnom roku o viac 

ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 1 za kalendárny 

rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa zostavoval schválený Cestovný 

poriadok, ktorého sa zmeny týka; a zároveň 

 

5.7.4. zmenou schváleného Cestovného poriadku nedôjde k zvýšeniu / zníženiu celkového 

objemu výkonov Dopravných služieb na území mesta Prievidza pripadajúcich na 

obdobie trvania tejto Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti 

Plánovanému objemu TKM 1; a zároveň 

 

5.7.5. zmenou Cestovného poriadku nedôjde k zvýšeniu / zníženiu objemu výkonov 

Dopravných služieb na území mesta Bojnice v príslušnom kalendárnom roku o viac 

ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti Záväznému objemu TKM 2 za kalendárny 

rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa zostavoval schválený Cestovný 

poriadok, ktorého sa zmeny týka; a zároveň 
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5.7.6. zmenou schváleného Cestovného poriadku nedôjde k zvýšeniu / zníženiu celkového 

objemu výkonov Dopravných služieb na území mesta Bojnice pripadajúcich na 

obdobie trvania tejto Zmluvy o viac ako 15 % (slovom: pätnásť percent) oproti 

Plánovanému objemu TKM 2; a zároveň 

 

5.7.7. zmenou schváleného Cestovného poriadku nedôjde k zvýšeniu Maximálnych EON 

(spoločne pre mesto Prievidza a mesto Bojnice) oproti výške Maximálnych EON, ktorá 

je aktuálna v čase zostavenia a schvaľovania Cestovného poriadku, v dôsledku ktorého 

nastane zvýšenie Maximálnych EON. 

 

Odchýlky od dohodnutého rozsahu TKM Dopravných služieb v dôsledku vzniku potreby 

obchádzok: 

 

5.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že počas platnosti príslušného Cestovného poriadku môžu 

nastať nepredvídateľné situácie (napr. výluky, uzávierky, obchádzky, dopravné zápchy, 

technické poruchy, dopravné nehody, živelné pohromy a. i., na základe ktorých dôjde k zmene 

trasy spojov liniek, alebo odchýlkam od schválených cestovných poriadkov, a tým aj k zníženiu 

alebo navýšeniu kilometrov oproti Záväznému objemu TKM (ďalej len „Odchýlky“).  

 

5.9. Objednávatelia sa aj bez potreby vyhotovenia dodatku k tejto Zmluve zaväzujú akceptovať: 

 

5.9.1. Objednávateľ 1: mesačné Odchýlky do výšky (vrátane) 1 % zo Záväzného objemu 

TKM 1 pripadajúcich podľa aktuálne platného cestovného poriadku pre mesto 

Prievidza na kalendárny mesiac, v ktorom došlo k Odchýlke, 

 

5.9.2. Objednávateľ 2: mesačné Odchýlky do výšky (vrátane) 6 % zo Záväzného objemu 

TKM 2 pripadajúcich podľa aktuálne platného cestovného poriadku pre mesto Bojnice 

na kalendárny mesiac, v ktorom došlo k Odchýlke 

 

  (ďalej spolu len „Prípustné Odchýlky“).  

 

5.10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že akékoľvek Odchýlky nad rozsah Prípustných Odchýlok je 

Dopravca povinný vopred včas oznámiť Objednávateľom, pričom Dopravca si následne 

písomne odsúhlasí s Objednávateľom 1 alebo Objednávateľom 2 (podľa toho na území ktorého 

mesta vyvstane potreba Odchýlok nad rozsah Prípustných Odchýlok) ďalší postup – 

vyhotovenie dodatku k tejto Zmluve sa nevyžaduje. 

 

5.11. Objednávatelia sa zaväzujú uhradiť Dopravcovi Príspevok za Dopravné služby z dôvodu 

vzniku Odchýlok vychádzajúc z Dopravcom skutočne vynaložených EON na základe 

písomného Vyúčtovania Dopravcu, súčasťou ktorého sú výkazy Dopravcu za každý 

kalendárny mesiac, v ktorom došlo k Odchýlke s uvedením (i) dôvodu vzniku Odchýlok, (ii) 

dĺžky obchádzkových trás z dôvodu vzniku Odchýlok (t. j. počet skutočne ubehnutých 

kilometrov), (iii) počtu spojov liniek, ktorých sa Odchýlky týkajú, (iv) počtu dní, počas ktorých 

boli spoje prevádzkované po obchádzkových trasách z dôvodu vzniku Odchýlok. EON 

vynaložené Dopravcom v dôsledku vzniku Odchýlok, sa nezapočítavajú do Maximálnych 

EON. Ak v dôsledku vzniku Odchýlok, výška skutočných EON vynaložených Dopravcom v 

súvislosti s výkonom Dopravných služieb realizovaných podľa Cestovného poriadku a na 

základe Odchýlok, presiahne  výšku Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov, 
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Zmluvné strany sú povinné schváliť takéto navýšenie spolu s Vyúčtovaním Dopravcu v lehote 

podľa bodu 6.14. Zmluvy.  

 

5.12. 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 1 alebo 

Objednávateľa 2 (podľa toho na území ktorého mesta nastane uvedená situácia). Takáto 

skutočnosť sa pre účely tejto Zmluvy nepovažuje za zmenu v rozsahu plnenia Dopravných 

služieb (ani za porušenie povinností podľa tejto Zmluvy) a do stanoveného limitu 

minimálneho, alebo maximálneho objemu výkonov Dopravných služieb sa v rozsahu zmeny 

plnenia nezapočítava. 

 

5.13. Dopravca sa v súčinnosti s Objednávateľmi zaväzuje vynakladať maximálne úsilie pri 

optimalizácii spojov autobusových liniek na území mesta Prievidza a mesta Bojnice s cieľom 

ich efektívneho využitia. 

 

ČLÁNOK VI. PRÍSPEVOK (ÚHRADA ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME) 

 

6.1. Objednávatelia sa zaväzujú za poskytnuté Dopravné služby každoročne uhrádzať Dopravcovi 

Príspevok v lehotách splatnosti podľa tejto Zmluvy a v dohodnutej výške - každý Objednávateľ 

v podiele určenom spôsobom podľa tejto Zmluvy. Akékoľvek platby, ktoré sú Objednávatelia 

povinní uhradiť Dopravcovi sa považujú za uhradené dňom pripísania príslušnej platby na 

účet Dopravcu, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

6.2. Na účely tejto Zmluvy  

 

6.2.1. Príspevkom sa rozumie úhrada za služby vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 

Nariadenia vypočítaná v súlade s prílohou Nariadenia a predstavuje kladný rozdiel 

medzi (i) EON vynaloženými Dopravcom v súvislosti s poskytovaním Dopravných 

služieb v príslušnom kalendárnom roku vrátane Primeraného zisku a (ii) skutočnými 

Výnosmi dosiahnutými Dopravcom v príslušnom kalendárnom roku, 

 

6.2.2. EON sa rozumejú ekonomicky oprávnené náklady skutočne vynaložené Dopravcom 

v súvislosti s poskytovaním Dopravných služieb a to (i) EON definované ako 

ekonomicky oprávnené náklady podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách a (ii) náklady špecifikované v Prílohe č. 6: Zoznam ekonomicky 

oprávnených nákladov tejto Zmluvy – do EON sa započítavajú tiež prístavné, odstavné 

a technologické kilometre. Zmluvné strany sa dohodli, že za skutočne vynaložené 

EON, ktoré sa použijú na výpočet Príspevku vrátane Primeraného zisku, budú 

považované ekonomicky oprávnené náklady vo výške: 

 

6.2.2.1. Dopravcom skutočne vynaložených nákladov do nasledovných položiek 

ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú v Prílohe č. 10: Maximálne 
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ekonomicky oprávnené náklady označené nasledovným poradovým č.: 3., 6.1., 6.2., 

pričom platí že v prípade rozporu medzi Kolektívnou zmluvou vyššieho 

stupňa a Podnikovou kolektívnou zmluvou majú prednosť vždy mzdové 

náklady podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa; a zároveň 

 

6.2.2.2. Dopravcom skutočne vynaložených nákladov do nasledovných položiek 

ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú v Prílohe č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady označené nasledovným poradovým číslom 

(vrátane jeho podbodov): 1., pri dodržaní podmienky, že priemerná ročná cena 

za jeden liter pohonnej hmoty nesmie byť vyššia ako priemerná cena za jeden 

liter pohonnej hmoty zistená ako aritmetický priemer mesačných priemerných 

cien pohonných hmôt zverejnených Štatistickým úradom SR (cena v EUR/liter 

bez o DPH), 

 

6.2.2.3. Dopravcom skutočne vynaložených nákladov do ostatných položiek 

ekonomicky oprávnených nákladov zaradených do Prílohy č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady a na ktoré  sa nevzťahuje bod 6.2.2.1. a 6.2.2.2 

Zmluvy – maximálne však do výšky Maximálnych EON platných (aktuálnych) 

v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom boli 

EON vyúčtované na základe Vyúčtovania,  

 

6.2.2.4. V prípade, ak výška skutočne vynaložených EON uvedených v bode 6.2.2.3. 

Zmluvy presiahne výšku Maximálnych EON platných (aktuálnych) 

v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom boli 

EON vyúčtované, z dôvodu vyvolaného zmenou legislatívy, bod 6.2.2.3. 

Zmluvy sa nepoužije a na výpočet Príspevku, vrátane Primeraného zisku, bude 

použitá výška skutočne vynaložených EON (t.j. na Maximálne EON sa nebude 

prihliadať). 

 

6.2.3. Maximálnymi EON sa rozumie maximálna výška ekonomicky oprávnených nákladov 

v mene EUR, ktorú je Dopravca oprávnený použiť na účely určenia výšky Príspevku 

v príslušnom kalendárnom roku (ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak), 

  

6.2.4. Predpokladanými EON sa rozumie predpokladaná výška ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktorých vynaloženie v súvislosti s Dopravnými službami Dopravca očakáva 

v nasledujúcom kalendárnom roku a ktorých výška bude stanovená spôsobom podľa 

tejto Zmluvy, 

 

6.2.5. Primeraným ziskom sa rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku 

tuzemského tovaru alebo služby na ekonomicky oprávnených nákladoch s 

prihliadnutím na kvalitu tovaru alebo služby, obvyklé riziko výroby alebo obehu a 

vývoj dopytu na tuzemskom trhu v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na sadzbe Primeraného zisk 

vo výške 3% z EON, 

 

6.2.6. Výnosmi sa rozumejú tržby Dopravcu z cestovného a ďalšie výnosy Dopravcu 

dosiahnuté v rámci poskytovania Dopravných služieb; rozpis Výnosov tvorí Prílohu č. 

8: Výnosy tejto Zmluvy, 
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6.2.7. Predpokladanými Výnosmi sa rozumejú predpokladané tržby Dopravcu z cestovného 

a ďalšie predpokladané výnosy Dopravcu dosahované v rámci poskytovania 

Dopravných služieb, ktorých dosiahnutie Dopravca očakáva v nasledujúcom 

kalendárnom roku – výšku Predpokladaných Výnosov pre rok 2019 určujú 

Objednávatelia a výška Predpokladaných Výnosov na ďalšie kalendárne roky bude 

stanovená spôsobom podľa tejto Zmluvy, 

 

6.2.8. Predpokladaným Príspevkom sa rozumie kladný rozdiel medzi (i) Predpokladanými  

EON, ktoré by mal Dopravca vynaložiť v súvislosti Dopravnými službami 

v kalendárnom roku, za ktorý sa Predpokladaný Príspevok uhrádza, vrátane 

Primeraného zisku  počítaného z Predpokladaných EON a (ii) Predpokladanými 

Výnosmi, ktoré by mal Dopravca dosiahnuť v kalendárnom roku, za ktorý sa 

Predpokladaný Príspevok uhrádza; výška Predpokladaného Príspevku pre príslušný 

kalendárny rok je určená na základe Ekonomickej analýzy vypracovanej Dopravcom 

a predloženej obom Objednávateľom do 31.10. kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádza Predpokladaný Príspevok, 

 

6.2.9. Ekonomickou analýzou – Predpokladané EON sa rozumie ročný finančný plán 

Dopravcu zahŕňajúci obdobie nasledujúceho kalendárneho roka, ktorý zostavuje 

a Objednávateľom predkladá Dopravca, a ktorý obsahuje údaj o výške 

Predpokladaných EON, Predpokladaných Výnosoch, Primeraného zisku počítaného 

z Predpokladaných EON, všetko na nasledujúci kalendárny rok; a ďalšie údaje v 

minimálnom rozsahu podľa Prílohy č. 7: Ekonomická analýza – Predpokladané EON k tejto 

Zmluve,  

 

Spôsob a lehoty úhrady Príspevku   

 

6.3. Objednávatelia sa zaväzujú uhrádzať Dopravcovi Predpokladaný Príspevok (ako preddavok 

na Príspevok) vo forme pravidelných mesačných úhrad vo výške 1/12 z Predpokladaného 

Príspevku, najneskôr do 20. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom sa Dopravné služby 

poskytujú (aktuálny mesiac). Objednávatelia sú povinní uhrádzať mesačné splátky 

Predpokladaného Príspevku v podieloch, ktorých spôsob a kritériá výpočtu určuje 

Objednávateľmi naposledy schválený buď Plán dopravnej obslužnosti pre mesto Prievidza 

a mesto Bojnice alebo iný odborný posudok vyhotovený na to odborne spôsobilou osobou. Po 

ukončení kalendárneho roka, za ktorý sa uhrádzal Predpokladaný Príspevok, Dopravca 

vypracuje Vyúčtovanie Dopravných služieb za predchádzajúci kalendárny rok, pričom 

 

6.3.1. preplatok na Príspevku je Dopravca povinný vrátiť Objednávateľom – každému 

v podiele v akom sa podieľal na úhrade Predpokladaného Príspevku, najneskôr do 

31.03. kalendárneho roka, v ktorom Dopravca vypracoval Vyúčtovanie, 

 

6.3.2. nedoplatok na Príspevku sú Objednávatelia povinní doplatiť Dopravcovi – každý 

v podiele v akom sa podieľal na úhrade Predpokladaného Príspevku, najneskôr do 

31.03. kalendárneho roka, v ktorom Dopravca vypracoval Vyúčtovanie. 

 

Podrobnejší postup Vyúčtovania je upravený v bodoch 6.13. a 6.14. Zmluvy. 

 

Výška podielov akými sa Objednávatelia podieľajú na úhrade Príspevku  
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6.4. Objednávatelia sa budú podieľať na financovaní Dopravných služieb poskytnutých 

Dopravcom v podiele stanovenom spôsobom a na základe kritérií podľa Plánu dopravnej 

obslužnosti mesta Prievidza a mesta Bojnice (optimálny variant), ktorý vypracovala Žilinská 

univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra cestnej a 

mestskej dopravy pre roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta  

Prievidza dňa 02.10.2017 (uznesenie č. 65/2017) a mesta Bojnice 29.11.2017 (uznesenie č. 

350/2017). Rozhodujúcim kritériom pre stanovenie výšky podielu Objednávateľov na 

financovaní Príspevku v percentuálnom vyjadrení je pomer počtu TKM podľa Cestovného 

poriadku, ktoré pripadajú na linky a spoje využívané mestom Prievidza a mestom Bojnice 

k celkovému počtu TKM, pričom  

 

6.4.1. výška podielu, ktorým sa Objednávateľ 1 spolupodieľa na financovaní Dopravných 

služieb v roku 2019 je 95,07 %, 

 

6.4.2. výška podielu, ktorým sa Objednávateľ 2 spolupodieľa na financovaní Dopravných 

služieb v roku 2019 je 4,93 %. 

 

6.5. Bližšia špecifikácia spôsobu výpočtu výšky podielu Objednávateľov na financovaní Dopraných 

služieb je upravená v Prílohe č. 9: Výpočet výšky podielu spolufinancovania Dopravných služieb k 

tejto Zmluve.  

 

6.6. Výška jednotlivých podielov spolufinancovania bude automaticky upravená v prípade, ak sa 

v dôsledku zmeny Cestovného poriadku zmení ponuka spojov na existujúcich linkách alebo 

dôjde k v vzniku /zmene/ zániku liniek. Zmluvné strany sa dohodli, že novú výšku podielov 

spolufinancovania oznámi Dopravcovi Objednávateľ 1 (za oboch Objednávateľov) spolu 

s informáciou o schválení nového Cestovného poriadku, v dôsledku ktorého dôjde k zmene 

výšky podielov spolufinancovania. Nová výška podielov spolufinancovania bude účinná odo 

dňa účinnosti nového Cestovného poriadku, v dôsledku ktorého dôjde k zmene výšky podielov 

spolufinancovania. 

 

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob výpočtu a určenie kritérií rozhodujúcich pre výpočet 

podielu spolufinancovania podľa tejto Zmluvy je možné zmeniť len formou písomného 

dodatku k tejto Zmluve, pričom opodstatnenosť a potreba tejto zmeny musí vychádzať z Plánu 

dopravnej obslužnosti mesta Prievidza a mesta Bojnice, príp. z iného dokumentu, ktorý má 

povahu odborného posudku a ktorý vypracovala na to odborne spôsobilá osoba. Uvedené 

nebráni tomu, aby sa Objednávatelia dohodli v osobitnej Zmluve na inom prerozdelení 

nákladov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti na svojich územiach, avšak takáto dohoda 

/osobitná zmluva nebude mať žiadne účinky voči Dopravcovi, t. j. Dopravca má voči 

Objednávateľom nárok na úhradu Príspevku vo výške podielov určených výlučne podľa tejto 

Zmluvy. 

 

Určenie výšky Predpokladaného Príspevku 

 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Predpokladaného Príspevku na rok 2019 pri  

 

6.8.1. Záväznom objeme TKM pre rok 2019 podľa bodu 5.1. Zmluvy,  

 

6.8.2. Predpokladaných EON vo výške [bude doplnené],- EUR (slovom: [bude doplnené] 

eur),  
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6.8.3. Primeranom zisku 3 % z Predpokladaných EON (bod 6.8.2. Zmluvy), 

 

6.8.4. Predpokladaných Výnosoch 893.669,- EUR (slovom: osemstodeväťdesiattritisíc šesťsto 

šesťdesiatdeväť eur), 

 

bude podľa Ekonomickej analýzy – Predpokladaných EON predloženej Objednávateľom zo strany 

Dopravcu pre rok 2019, predstavovať sumu vo výške [bude doplnené],- EUR (slovom: [bude 

doplnené] eur); Ekonomická analýza – Predpokladaných EON tvorí Prílohu č. 7 Zmluvy.  

 

6.9. Mesačná úhrada Predpokladaného Príspevku pre rok 2019 predstavuje sumu vo výške [bude 

doplnené: 1/12 Predpokladaného Príspevku],- EUR (slovom: [bude doplnené] eur), z čoho: 

 

6.9.1. Objednávateľ 1 je povinný mesačne uhrádzať Dopravcovi sumu vo výške [bude 

doplnené],- EUR (slovom: [bude doplnené] eur) (t. j. 95,07 % z mesačnej úhrady)  

 

6.9.2. Objednávateľ 2 je povinný mesačne uhrádzať Dopravcovi sumu vo výške [bude 

doplnené],- EUR (slovom: [bude doplnené] eur) (t. j. [4,93 % z mesačnej úhrady). 

 

6.10. Výška Predpokladaných Výnosov pre rok 2019 a pre rok 2020 predstavuje sumu uvedenú 

v bode 6.8.4. Zmluvy (pre každý rok osobitne). V ďalších kalendárnych rokoch bude suma 

Predpokladaných Výnosov predstavovať výšku skutočne dosiahnutých Výnosov 

v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom Dopravca zostavuje 

Ekonomickú analýzu – Predpokladané EON (t.j. výšku Predpokladaného príspevku) na 

nasledujúci kalendárny rok. 

 

6.11. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Predpokladaného Príspevku na ďalšie kalendárne roky 

bude určená Dopravcom na základe aktualizácie tabuľky uvedenej v Prílohe č. 7: Ekonomická 

analýza – Predpokladaných EON k tejto Zmluve na nasledujúci kalendárny rok, ktorú Dopravca 

vypracuje a predloží Objednávateľom najneskôr do 31.10. kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa Predpokladaný Príspevok bude uhrádzať; 

Objednávatelia schvália Ekonomickú analýzu – Predpokladané EON spôsobom a v lehote 

podľa bodu 14.3. Zmluvy. Výška Predpokladaného Príspevku bude vypočítaná nasledovným 

spôsobom: 

 

PP = (EONP + (EONP  x 0,03))  – VP 

 

kde 

 

PP znamená Predpokladaný Príspevok na nasledujúci kalendárny rok 

 

EONP Predpokladané EON na nasledujúci kalendárny rok 

 

VP  Predpokladané Výnosy, ktoré by mal Dopravca dosiahnuť v nasledujúcom 

kalendárnom roku za Dopravné služby pri objeme TKM podľa cestovného poriadku 

platného pre nasledujúci kalendárny rok 

 

6.12. Objednávatelia sú povinní zabezpečiť, aby Predpokladaný Príspevok stanovený podľa tejto 

Zmluvy bol najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola určená výška 
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Predpokladaného príspevku, zahrnutý do rozpočtov Objednávateľov (v rozsahu pripadajúcom 

na jednotlivých Objednávateľov) pre nasledujúci kalendárny rok.  

 

Vyúčtovanie výkonov Dopravných služieb 

 

6.13. Dopravca je povinný najneskôr do 31.01. aktuálneho kalendárneho roka predložiť 

Objednávateľom písomné Vyúčtovanie výkonov Dopravných služieb za predchádzajúci 

kalendárny rok, resp. zúčtovanie mesačných úhrad Predpokladaného Príspevku s výškou 

Príspevku, ktorý sú Objednávatelia povinní uhradiť Dopravcovi podľa tejto Zmluvy. Dopravca 

vykoná zúčtovanie podľa nasledovného vzorca: 

 

X = (EON + (EON x 0,03)) – V - PP 

 

kde 

 

X znamená preplatok (ak výsledkom bude záporné číslo) alebo nedoplatok (ak 

výsledkom bude kladné číslo) 

 

EON znamenajú EON, ktoré Dopravca skutočne vynaložil v predchádzajúcom kalendárnom 

roku za skutočne ubehnuté TKM (vrátane Prípustných Odchýlok a schválených 

Odchýlok prevyšujúcich rozsah Prípustných Odchýlok) a ktoré Dopravca doložil 

Objednávateľom položkovými nákladmi v zložení podľa Ekonomickej analýzy. 

 

V skutočné Výnosy, ktoré Dopravca dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku za 

poskytovanie Dopravných služieb  

 

PP znamená Predpokladaný Príspevok, ktorý boli Objednávatelia povinní uhradiť 

Dopravcovi za predchádzajúci kalendárny rok 

 

6.14. Objednávatelia sú povinní najneskôr do 28.02. aktuálneho kalendárneho roka písomne schváliť 

doručené Vyúčtovanie a toto schválenie v uvedenej lehote doručiť Dopravcovi. 

 

ČLÁNOK VII. MAXIMÁLNE EON 

 

7.1. Výška Maximálnych EON je uvedená v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady k 

tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku Maximálnych EON pre príslušný 

kalendárny rok budú prehodnocovať spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

 

7.2. Dopravca je oprávnený raz ročne upraviť (aktualizovať) hodnotu Maximálnych EON a návrh 

tejto úpravy predložiť Objednávateľom na schválenie v lehote podľa bodu 7.3. Zmluvy:  

 

7.2.1. dôvody zmeny: len v prípade, ak sa jednotlivé nákladové položky, z ktorých sú EON 

zložené, objektívne – nie z vôle Dopravcu, zmenili oproti naposledy platnej výške 

Maximálnych EON, t. j. napr. len na základe indexácie oficiálne stanovenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok alebo zmeny všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR, ktoré budú mať dopad na zmenu výšky nákladovej 

položky (napr. zmena sociálnych a zdravotných odvodov, zmena výšky mýta, daní a 

odpisov a pod.) alebo zmeny Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo Podnikovej 

kolektívnej zmluvy (napr. zmena tarify odmeňovania vodičov a pod.) alebo zmeny 
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vozidlového parku a technologického vybavenia (nákup vozidiel v súlade s koncepciou 

obnovy vozidlového parku alebo na žiadosť Objednávateľa a pod.), a 

 

7.2.2. rozsah zmeny: (i) všetky položky Maximálnych EON podľa Prílohy č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve do výšky skutočne vynaložených EON, ak 

dôjde k zmene výšky nákladových položiek v dôsledku zmeny Právnych predpisov; 

(ii) v prípadoch uvedených v bodoch 7.4. až 7.11. Zmluvy maximálne do výšky určenej 

v týchto bodoch Zmluvy. 

 

7.3. Úprava Maximálnych EON bude realizovaná aktualizovaním položiek nákladov, z ktorých sú 

EON zložené a to tak, že Dopravca každý kalendárny rok vyplní tabuľku Prílohy č. 10: 

Maximálne ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve spolu s odôvodnením zvýšenia alebo 

zníženia nákladových položiek a následne tieto dokumenty v písomnej forme predloží 

Objednávateľom, ktorí úpravu Maximálnych EON schvália v lehote podľa bodu 14.3. Zmluvy. 

Aktualizovanú tabuľku Maximálnych EON zašle Dopravca Objednávateľom v dvoch 

termínoch: (i) úprava nákladových položiek uvedených pod poradovým číslom 1. (vrátane 

podbodov) Prílohy č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve bude 

Objednávateľom predložená najneskôr do 31.01. aktuálneho kalendárneho roka (ostatné položky 

zostanú nevyplnené), (ii) úprava zvyšných nákladových položiek uvedených v Prílohe č. 10: 

Maximálne ekonomicky oprávnené náklady bude Objednávateľom predložená najneskôr do 28.02. 

aktuálneho kalendárneho roka. Úprava Maximálnych EON v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy nahrádza pôvodnú Prílohu č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady s účinnosťou 

od 01.01. aktuálneho kalendárneho roka. Prvá aktualizácia výšky Maximálnych ekonomicky 

oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok bude realizovaná s účinnosťou od 01. 

januára 2020.  

 

7.4. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 2.1., 2.2., 5.2., 6.3., 6.6. v Prílohe č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve je možné meniť len na základe a vo výške 

maximálnej medziročnej indexácie oficiálne stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky. 

 

7.5. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 4.1. v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky 

oprávnené náklady k tejto Zmluve (odpisy dopravných prostriedkov) sú počas účinnosti Zmluvy fixné 

a nemožno ich meniť, t.j. Dopravca musí vo výške odpisov zohľadniť všetky investície do vozidlového 

parku, ktorý spĺňa požiadavky podľa tejto Zmluvy. 

 

7.6. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 4.2. v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky 

oprávnené náklady k tejto Zmluve (odpisy ostatného majetku) sa budú meniť v závislosti od požiadaviek 

Objednávateľov na dovybavenie MHD, napr. z dôvodu rozšírenia služieb pre cestujúcich – informačné 

panely, odbavovacie zariadenia, zariadenia autobusových zastávok a pod.; pre vylúčenie pochybností 

platí, že na vynaloženie dodatočných investícií do MHD zo strany Dopravcu (mysliac tým dovybavenie 

MHD nad rámec požiadaviek podľa tejto Zmluvy) na základe požiadavky ktoréhokoľvek Objednávateľa 

je možné len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

7.7. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 3., 6.1., 6.2. v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky 

oprávnené náklady k tejto Zmluve sa budú meniť podľa skutočných mzdových, sociálnych, zdravotných 

nákladov podľa platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa / Podnikovej kolektívnej zmluvy / výšky 

sociálnych a zdravotných odvodov, pričom platí že v prípade rozporu medzi Kolektívnou 
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zmluvou vyššieho stupňa a Podnikovou kolektívnou zmluvou majú prednosť vždy mzdové 

náklady podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

 

7.8. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 8. v Prílohe č. 10: Maximálne EON k tejto Zmluve 

sa budú meniť podľa skutočných nákladov, avšak maximálne do výšky 8 % zo sumy nákladových položiek 

uvedených pod poradovým č. 7 v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady. 

 

7.9. Nákladové položky uvedené pod poradovým č. 10. v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky 

oprávnené náklady k tejto Zmluve sa budú meniť podľa skutočných nákladov, avšak maximálne do 

výšky 4 % zo sumy nákladových položiek uvedených pod poradovým č. 7 v Prílohe č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve. 

 

7.10. V záujme limitácie nákladov na opravy a údržbu vozidiel (nákladová položka uvedená pod 

poradovým č. 5.1. v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve), 

ktorými Dopravca poskytuje Služby vo verejnom záujme v zmysle tejto Zmluvy, sa Zmluvné 

strany dohodli na zjednodušenom modeli, ktorý určuje povolené medziročné zmeny nákladov 

na opravy a údržbu. Základom modelu je koeficient medziročnej zmeny kalkulovaný z indexov 

s prislúchajúcimi váhami, ktorými sa upravuje náklad na opravy bežného kalendárneho roka 

pre nasledujúci kalendárny rok. Popis výpočtu maximálnych nákladov na opravy a údržbu 

vozidiel pre nasledujúce obdobie/rok je pre účely tejto Zmluvy nasledovný: 

 

Plánované náklady kalendárneho roka n+1 sa vypočítajú ako skutočné náklady 

predchádzajúceho kalendárneho roka n vynásobené koeficientom. 

 

Nop n+1 = Nop n x K 

 

kde 

 

Nop n+i   plánované náklady na opravy v kalendárnom roku n+1  

Nop n   náklady na opravy v kalendárnom roku n  

K  koeficient medziročnej zmeny 

 

Koeficient K sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer troch indexov: 

 

K = Vkm x Ikm + Vpb x Ipb + Vpv x Ipv 

 

kde 

 

Ikm = kmn+i / kmn index medziročnej zmeny kilometrov 

km  počet kilometrov za príslušné obdobie – skutočne ubehnutých, vrátane 

prístavných, odstavných a technologických kilometrov 

Ipb = Pbn+i / Pbn  index medziročnej zmeny počtu vozidiel 

 

Pb   počet nasadzovaných vozidiel za príslušné obdobie 

Ipv = Pvn+i / Pvn  index medziročnej zmeny priemerného veku nasadzovaného 

vozidlového parku  

Pv    priemerný vek nasadzovaného vozidlového parku v období 

 

Váhy k jednotlivým koeficientom sú nasledovné: 
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Vkm = 15% váha pre index ubehnutých kilometrov  

Vpb  = 10%   váha pre počet nasadzovaných vozidiel  

Vpv  = 75%  váha pre priemerný vek nasadzovaného vozidlového parku 

 

7.11. Z dôvodu neustáleho a rýchleho vývoja cien pohonných hmôt nie je možné presne plánovať 

nákladovú položku uvedenú pod poradovým č. 1. (vrátane podbodov) Prílohy č. 10: Maximálne 

ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve (pohonné hmoty) v rámci Maximálnych 

ekonomických nákladov. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli, že táto položka 

bude upravená podľa skutočne vynaložených nákladov pri dodržaní podmienky, že nesmie 

byť priemerná ročná cena za jeden liter pohonnej hmoty vyššia ako priemerná cena za jeden 

liter pohonnej hmoty zistená ako aritmetický priemer mesačných priemerných cien pohonných 

hmôt zverejnených Štatistickým úradom SR (cena v EUR/liter bez o DPH). 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCU 

 

8.1. Dopravca je povinný vykonávať vnútroštátnu pravidelnú MHD na území mesta Prievidza 

a mesta Bojnice v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, v súlade so Zákonom o cestnej doprave, 

Nariadením  a inými právnymi predpismi a v súlade s platnými Dopravnými licenciami, ktoré 

tvoria Prílohu č. 1: Dopravná licencia – Prievidza a Prílohu č. 2: Dopravná licencia - Bojnice tejto 

Zmluvy, podľa Prepravného poriadku Dopravcu a podľa tarify (tarifná povinnosť), ktorá je 

súčasťou Prepravného poriadku – Prepravný poriadok tvorí Prílohu č. 3: Prepravný poriadok a 

tarifa tejto Zmluvy, podľa Cestovného poriadku – Cestovný poriadok platný pre rok 2019 tvorí 

Prílohu č. 4: Cestovný poriadok 2019 tejto Zmluvy. 

 

8.2. Dopravca sa zaväzuje vykonávať Dopravné služby vyhovujúce základným požiadavkám 

plynulosti, pravidelnosti, kapacity, kvality, bezpečnosti prepravy cestujúcich, zabezpečovať 

služby súvisiace s verejnou prepravou osôb vrátane dopravných výkonov za regulované ceny 

(Dopravné služby) a v objeme dopravy určenom v platnom cestovnom poriadku, ktorý je 

schválený Objednávateľmi, príp. v znení jeho zmien a dodatkov. 

 

8.3. Dopravca je povinný zapracovať prípadné požiadavky na zmenu cestovného poriadku na 

žiadosť Objednávateľov a zmenu Cestovného poriadku predložiť Objednávateľom ako 

príslušnému správnemu orgánu na schválenie najneskôr v lehote 30 (slovom: tridsať) dní odo 

dňa doručenia písomnej požiadavky na zmenu. Zmeny budú platné a účinné od prvého dňa 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom Objednávatelia schválili Cestovný poriadok. 

Pokiaľ požiadavky na zmenu Cestovného poriadku znamenajú zmenu vydaných Dopravných 

licencií, Objednávatelia na žiadosť Dopravcu povolia zmenu Dopravných licencií postupom 

podľa Zákona o cestnej doprave. Dôvody a právo na zmenu Cestovného poriadku ako aj 

možný vplyv na výšku Maximálnych EON sú upravené v článku V. Zmluvy. 

 

8.4. Dopravca sa zaväzuje zabezpečovať Dopravné služby vo verejnom záujme typmi vozidiel, 

ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 5: Vozidlový park k tejto Zmluve, alebo v jej aktualizácii 

zo strany Dopravcu; Dopravca je povinný Objednávateľom každoročne doložiť prehľad 

vozidlového parku v členení podľa jednotlivých typov a EČV, ktorý bol použitý na 

poskytovanie Dopravných služieb v predchádzajúcom roku s uvedením jeho priemerného 

veku. Takýto zoznam je Dopravca povinný zaslať Objednávateľov spolu s Vyúčtovaním EON 

a Výnosov za predchádzajúci kalendárny rok. 
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8.5. Dopravca sa zaväzuje Objednávateľovi 1 bezplatne poskytnúť minimálne 20 % vozidiel 

Dopravcu pre umiestňovanie informácií určených k propagácii Objednávateľa 1 a jeho 

neziskových aktivít s nalepením a odstránením reklamy. V takomto prípade si Objednávateľ 1 

a Dopravca dohodnú konkrétny spôsob realizácie. Náklady spojené s inštaláciou / nalepením 

reklamných zariadení a materiálov a ich následným odstránením znáša v plnom rozsahu 

Objednávateľ 1. 

 

8.6. Dopravca sa zaväzuje Objednávateľovi 2 bezplatne poskytnúť minimálne 20 % vozidiel 

Dopravcu pre umiestňovanie informácií určených k propagácii Objednávateľa 2 a jeho 

neziskových aktivít s nalepením a odstránením reklamy. V takomto prípade si Objednávateľ 2 

a Dopravca dohodnú konkrétny spôsob realizácie. Náklady spojené s inštaláciou / nalepením 

reklamných zariadení a materiálov a ich následným odstránením znáša v plnom rozsahu 

Objednávateľ 2. 

 

8.7. Dopravca sa zaväzuje, že bude počas účinnosti tejto Zmluvy plniť požiadavku (i) 

certifikovaného systému manažérstva kvality EN ISO 9001, (ii) certifikovaného systému 

enviromentálneho manažérstva EN ISO 14001, (iii) systém manažérstva BOZP OHSAS 18001. 

Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby; a že bude poskytovať služby 

vo verejnom záujme v súlade s technickými normami Slovenskej republiky a EÚ a so všeobecne 

záväznými Právnymi predpismi.  

 

8.8. Dopravca je povinný evidovať reklamácie a sťažnosti od zákazníkov na MHD; Dopravca je 

povinný počas účinnosti tejto Zmluvy udržiavať systémové merania vybraných kritérií kvality 

najmä zameraných na presnosť a spoľahlivosť Dopravných služieb v zmysle STN EN 13 816.  

 

8.9. Dopravca sa zaväzuje dbať pri plnení predmetu Zmluvy na ochranu životného prostredia a 

dodržiavať platné technické, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné všeobecne záväzné 

právne predpisy.  

 

8.10. Dopravca sa zaväzuje účtovne oddeliť svoje záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom 

záujme na základe tejto Zmluvy od ostatných aktivít Dopravcu.  

 

8.11. Dopravca je povinný evidovať na samostatnom bankovom účte finančné prostriedky, ktoré 

uhradili Objednávatelia zo svojho rozpočtu ako príspevok na úhrady za Dopravné služby 

(Príspevok) a z tohto bankového účtu je Dopravca povinný uhrádzať výdavky vynakladané na 

plnenie tejto Zmluvy. Bankovým účtom podľa tohto bodu Zmluvy je účet Dopravcu vedený 

v [uchádzač doplní ku dňu podpisu Zmluvy], IBAN: [uchádzač doplní ku dňu podpisu 

Zmluvy]. 

 

8.12. Dopravca sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľov o všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 

 

8.13. Dopravca je povinný označiť každý autobus na autobusovej linke viditeľným údajom 

o východiskovej a cieľovej zastávke, zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť Prepravného 

poriadku, tarify a iných prevádzkových údajov a informácií pre cestujúcich v priestoroch 

prístupných verejnosti a podľa technických možností aj na zastávkach a v autobusoch. 

V prípade zmeny informácií pre cestujúcich uvedených v predchádzajúcej vete alebo v prípade 

ich znehodnotenia je Dopravca povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelnú obnovu. 
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8.14. Dopravca je povinný zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie, názov 

zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o odchode 

jednotlivých spojov a ich trvalé udržiavanie. 

 

8.15. Dopravca sa zaväzuje konzultovať s Objednávateľmi prípadné zmeny platných Cestovných 

poriadkov a platných taríf, poskytnúť Objednávateľom akékoľvek informácie potrebné na 

posúdenie navrhovaných zmien a poskytnúť svoje odborné kapacity. 

 

8.16. Dopravca sa zaväzuje v prípade mimoriadnej udalosti v doprave, zabezpečiť náhradnú 

prepravu v primeranom rozsahu, s prihliadnutím na aktuálne personálne a technické možnosti 

Dopravcu 

 

8.17. Dopravca sa zaväzuje prepravovať cestujúcich za cestovné na základe Prepravného poriadku 

Dopravcu, platného Cestovného poriadku a tarify a vydať každému cestujúcemu, ktorý zaplatil 

cestovné, cestovný lístok. 

 

8.18. Dopravca je povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, 

v prípade, ak sú cestujúci účastníkmi dopravnej nehody postarať sa o ich bezpečnosť a zdravie, 

zabezpečiť prvú pomoc príp. náhradnú prepravu a dbať na zvyšovanie kultúry cestovania. 

 

8.19. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu 

poskytli cestujúcim akékoľvek potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä 

ich práv a povinností, priebehu prepravy, výšky cestovného, možností prestupu a iných 

informácií týkajúcich sa prepravy cestujúcich. 

 

8.20. Dopravca sa zaväzuje v spolupráci s Objednávateľmi utvárať podmienky na prepravu telesne 

a zrakovo postihnutých osôb, zabezpečiť zvýšenie pohodlia prepravy starých ľudí, tehotných 

žien a matiek s malými deťmi. 

 

8.21. Dopravca sa zaväzuje organizačne a personálne zabezpečovať predaj cestovných lístkov a 

predaj čipových kariet, vrátane dobíjania čipových kariet aktuálne používaných v MHD v 

meste Prievidza a v meste Bojnice. 

 

8.22. Dopravca je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov prichádzajúcich do styku s 

cestujúcou verejnosťou jednotnú uniformu, ktorá stanovuje jednotné požiadavky na obliekanie 

zamestnancov, ktorí musia byť oblečení slušne a čisto. 

 

8.23. Dopravca je povinný zabezpečiť vydanie knižného cestovného poriadku všetkých svojich 

schválených autobusových liniek v zmysle platných Dopravných licencií a Cestovného 

poriadku, a zabezpečiť zverejnenie Cestovných poriadkov aj elektronicky prostredníctvom 

verejne dostupného informačného systému. 

 

8.24. Dopravca je povinný predkladať Objednávateľom v písomnej forme výkazy podľa článku X. 

Zmluvy. 

 

8.25. Dopravca je povinný umožniť Objednávateľom (ich povereným zamestnancom a / alebo 

audítorom) kontrolovať správnosť údajov poskytnutých Objednávateľom v súvislosti 

s predmetom tejto Zmluvy, pričom kontrole podliehajú len tie údaje a dokumenty Dopravcu, 

ktoré sa týkajú výkonov MHD. Dopravca sa zaväzuje, že umožní Objednávateľom výkon 
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kontroly, auditu a overovania správnosti výpočtu EON a Príspevku. Dopravca je počas výkonu 

kontroly, auditu a overovania povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov 

a dodržanie podmienok výpočtu EON a Príspevku podľa tejto Zmluvy. 

 

8.26. 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 

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. 

 

8.27. Dopravca je povinný evidovať a predkladať Objednávateľom (ktorémukoľvek z nich) na ich 

písomnú žiadosť kvantifikovaný úbytok tržieb, ktorý vzniká z dôvodu osobitného cestovného 

pre vybrané skupiny obyvateľstva. 

 

8.28. Dopravca sa zaväzuje použiť peňažné prostriedky prijaté od Objednávateľov ako Príspevok na 

vykrytie preukázanej straty vzniknutej Dopravcovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 

Zmluvy. 

 

8.29. Dopravca je povinný plniť si svoje záväzky hospodárne a efektívne tak, aby svojim konaním 

nezavinil nadmernú úhradu Objednávateľov za služby vo verejnom záujme. 

 

Údaje o subdodávateľoch 

 

8.30. Údaje o subdodávateľoch v zmysle ust. § 41 Zákona o verejnom obstarávaní (Dopravca vyplní 

údaje v prípade, ak bude realizovať časť predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa / 

subdodávateľov):  

 

8.30.1. Údaje o subdodávateľovi [uchádzač doplní ku dňu predloženia ponuky]:  

 

obchodné meno:  .............................................................................. 

sídlo / miesto podnikania:  .............................................................................. 

IČO:     .............................................................................. 

 

8.30.2. Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa [uchádzač doplní ku dňu 

predloženia ponuky]:  

 

meno a priezvisko:  .............................................................................. 

adresa pobytu:   .............................................................................. 

dátum narodenia:   .............................................................................. 

(ak v mene subdodávateľa koná viac osôb, uvedie uchádzač údaje v stanovenom rozsahu o každej 

takejto osobe) 

 

8.30.3. podiel predmetu Zmluvy, ktorý Dopravca zadal subdodávateľovi [uchádzač doplní ku 

dňu predloženia ponuky]: ....................................................................................... 

 

8.31. Dopravca je povinný oznámiť Objednávateľom akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi / 

subdodávateľoch uvedených v tejto Zmluve. 
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8.32. Objednávatelia v súlade s ust. § 41 ods. 4 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní určujú 

pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia Zmluvy: 

 

8.32.1. Dopravca je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 

subdodávateľa, predložiť Objednávateľom písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 8.30. Zmluvy, 

 

8.32.2. subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

 

8.32.3. subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia v rozsahu podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

Uvedené pravidlá sa aplikujú tiež na prípad, ak Dopravca poskytoval Dopravné služby 

prostredníctvom vlastných kapacít, ale v priebehu Zmluvy sa rozhodne určitú časť predmetu 

Zmluvy realizovať prostredníctvom subdodávateľa. 

 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽOV 

 

9.1. Objednávatelia sa zaväzujú uhrádzať Dopravcovi Príspevok za poskytované Dopravné služby 

vo výške, spôsobom a v lehotách podľa tejto Zmluvy.   

 

9.2. Objednávatelia sa zaväzujú udeľovať Dopravcovi Dopravné licencie na prevádzkovanie 

autobusových liniek MHD podľa platného Cestovného poriadku v súlade s podmienkami 

špecifikovanými v Zákone o cestnej doprave, a to na celé obdobie trvania tejto Zmluvy. 

 

9.3. Objednávatelia majú právo meniť a upravovať Cestovný poriadok, tarifu, výšku a rozsah 

poskytovaných zliav pre cestujúcich MHD spôsobom a v lehotách podľa tejto Zmluvy. Zmena 

tarify môže byť realizovaná vždy len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve 

podpísaného všetkými Zmluvnými stranami. 

 

9.4. Objednávatelia sú povinní doručiť Dopravcovi požiadavku na zmenu Cestovného poriadku 

v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol Dopravca schopný dodržať lehoty na 

zapracovanie zmeny Cestovného poriadku a jeho predloženie Objednávateľom podľa tejto 

Zmluvy. 

 

9.5. Objednávatelia sú povinní schváliť Cestovný poriadok v dostatočnom časovom predstihu tak, 

aby bol Dopravca schopný dodržať lehotu na zverejnenie Cestovného poriadku podľa ust. § 15 

ods. 5 Zákona o cestnej doprave. 

 

9.6. Pokiaľ požiadavky na zmenu Cestovného poriadku znamenajú zmenu vydaných Dopravných 

licencií, Objednávatelia sú povinní na žiadosť Dopravcu povoliť zmenu Dopravných licencií 

postupom podľa Zákona o cestnej doprave. 

 

9.7. Objednávatelia sú oprávnení kontrolovať správnosť údajov poskytnutých Dopravcom, na 

základe ktorých bola vyčíslená preukázaná celková strata vo výkonoch vo verejnom záujme a 

tiež čiastkové straty na jednotlivých linkových spojoch, vzniknuté z titulu poskytovania zliav 
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z cestovného a zabezpečenia obslužnosti územia mesta Prievidza a mesta Bojnice pri realizácií 

výkonov Dopravných služieb Dopravcom podľa tejto  Zmluvy. 

 

9.8. Objednávatelia sú povinní umožniť Dopravcovi výber subdodávateľov na časť Dopravných 

služieb podľa tejto Zmluvy za predpokladu, že výber subdodávateľa bude uskutočnený v 

súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi. 

 

9.9. Objednávatelia sa zaväzujú, že podklady a informácie poskytnuté od Dopravcu v súvislosti s 

predmetom tejto Zmluvy použijú výlučne v nevyhnutnom rozsahu, na účely uvedené v tejto 

Zmluve, budú ich utajovať a nesprístupnia ich tretím osobám v súlade so všeobecne záväznými 

Právnymi predpismi s výnimkou, keď plnia povinnosti im vyplývajúce zo Zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám.  

 

9.10. Objednávatelia sa zaväzujú bezodkladne informovať Dopravcu o všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 

 

X. KONTROLA A DODRŽIAVANIE PREDMETU ZMLUVY 

 

10.1. Kontrolu plnenia dopravných výkonov vykonávajú priebežne poverení zamestnanci 

Objednávateľov (vrátane hlavných kontrolórov Objednávateľov a zamestnancov zaradených 

na útvar hlavného kontrolóra Objednávateľov) na základe výkazov uvedených v bode 10.2. 

Zmluvy. 

 

10.2. Dopravca sa zaväzuje najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca posielať 

kompetentnému odbornému útvaru Objednávateľov (Odboru územného plánovania, 

stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia) nasledovné výkazy: 

 

10.2.1. súhrnný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav,  

 

10.2.2. súhrnný výkaz o počtoch prepravených cestujúcich, nákladov a výnosov bez 

prístavných a odstavných km, podľa liniek a na základe km, 

 

10.2.3. súhrnný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MHD – vzor výkazov tvorí Prílohu 

č. 11: Súhrnný výkaz - vzor k tejto Zmluve 

 

10.2.4. súhrnný výkaz o vynechaných spojoch a dôvodoch ich vynechania podľa výstupov zo 

systému dispečerského riadenia, 

 

10.3. Dopravca sa zaväzuje výkazy uvedené v bode 10.2 tohto Zmluvy posielať kompetentnému 

odbornému útvaru Objednávateľov aj za každý nápočtový mesiac. 

 

ČLÁNOK XI. SANKCIE 

 

11.1. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, nárok na zmluvnú pokutu podľa bodov 11.2. až 11.9. 

Zmluvy vzniká obom Objednávateľom spoločne (nie každému osobitne), pričom vzniknutú 

zmluvnú pokutu si Objednávatelia rozdelia podielom v akom sa podieľajú na 

spolufinancovaní Dopravných služieb podľa Prílohy č. 9. 
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11.2. Za každé obmedzenie alebo zastavenie poskytovania Dopravných služieb, ktoré bolo vykonané 

bez súhlasu Objednávateľov vznikne Objednávateľom voči Dopravcovi právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc eur). 

 

11.3. Za každé vynechanie spoja z viny Dopravcu vznikne Objednávateľom voči Dopravcovi právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur). 

 

11.4. Za každé nevydanie cestovného lístka z viny Dopravcu vznikne Objednávateľom voči 

Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur). 

 

11.5. Za každé nedodržanie priemerného maximálneho veku vozidlového parku /kmeňovo 

zaradené autobusy/ za celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy vznikne 

Objednávateľom voči Dopravcovi za každé jeho prekročenie o 1 mesiac právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur). 

 

11.6. Za každé nedodržanie maximálneho veku každého vozidla /kmeňovo zaradené autobusy/ za 

celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľom voči Dopravcovi 

za každé jeho prekročenie o 1 mesiac veku vozidla právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur). 

 

11.7. Za každé nedodržanie 100 % podielu vozidiel vybavených elektronickou tabuľou /kmeňovo 

zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas špičky/ voči celkovému počtu vozidiel Dopravcu 

za celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľom voči 

Dopravcovi za každé vozidlo chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur). 

 

11.8. Za každé nedodržanie 100 % podielu vozidiel /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre 

turnus počas špičky/ vybavených wifi voči celkovému počtu vozidiel Dopravcu po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy vznikne Objednávateľom voči Dopravcovi za každé vozidlo 

chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 

EUR (slovom: päťsto eur). 

 

11.9. Za každé nedodržanie 100 % vozidiel vybavených systémom GPS počas doby poskytovania 

plnenia predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľom voči Dopravcovi za každé vozidlo 

chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- 

EUR (slovom: tisíc eur). 

 

11.10. Právo na náhradu škody Objednávateľov voči Dopravcovi nie je ustanoveniami o zmluvnej 

pokute dotknuté. Splatnosť zmluvných pokút dotknutého Objednávateľa voči Dopravcovi 

nastáva dňom ich zúčtovania, pričom zúčtovanie všetkých zmluvných pokút voči Dopravcovi 

za porušenia Zmluvy v kontrolovanom kalendárnom roku bude vykonané spoločne s ročným 

Vyúčtovaním skutočných EON vynaložených Dopravcom v kalendárnom roku, v ktorom 

vznikol Objednávateľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

11.11. Ak Dopravca nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v bodoch 11.2. až 11.9. tejto 

Zmluvy z dôvodov vis maior (vyššia moc – vrátane štrajku zamestnancov), alebo poruchy 

vozidla alebo tarifného systému, odbavovacieho zariadenia počas prevádzky, dotknutému 

Objednávateľovi nevznikne právo na zmluvnú pokutu podľa bodov 11.2. až 11.9. tejto Zmluvy. 
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11.12. Ak niektorý Objednávateľ nesplní svoj záväzok objednať si u Dopravcu Dopravné služby 

aspoň v minimálnych objemoch výkonov za podmienok uvedených v článku V. tejto Zmluvy, 

vznikne Dopravcovi voči dotknutému Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške hodnoverne preukázaných nákladov vynaložených Dopravcom v súvislosti s 

neobjednanými objemami výkonov za príslušný kalendárny rok, (t.j. jedná sa o náklady ktoré 

Dopravca vynaložil spoliehajúc sa na dohodnutý objem dopravných výkonov, hoci 

k poskytnutiu dopravných výkonov v dohodnutom rozsahu nedošlo z dôvodov na strane 

dotknutého Objednávateľa). Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká, ak dôjde ku 

zníženiu dohodnutých minimálnych objemov výkonov po vzájomnej dohode Zmluvných strán 

o optimalizácii spojov v dotknutom území mesta Prievidza / Bojnice, ktorej cieľom je zvýšenie 

efektívnosti prevádzky spojov v jednotlivých prevádzkových obdobiach v súlade s 

ustanovením bodu 5.13. tejto Zmluvy. Splatnosť zmluvných pokút na, ktoré vznikne 

Dopravcovi nárok voči dotknutému Objednávateľovi nastáva dňom ich zúčtovania, pričom 

zúčtovanie všetkých zmluvných pokút voči dotknutému Objednávateľovi za porušenia 

Zmluvy v kontrolovanom kalendárnom roku bude vykonané spoločne s ročným Vyúčtovaním 

skutočných EON vynaložených Dopravcom v kalendárnom roku, v ktorom vznikol 

Dopravcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

11.13. V prípade, ak sa  Objednávateľ (ktorýkoľvek z Objednávateľov/obaja Objednávatelia), dostane 

do omeškania s platbami podľa článku VI. tejto Zmluvy, Dopravcovi vznikne voči tomu 

Objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s úhradou platby podľa článku VI. tejto Zmluvy nárok 

na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

11.14. Každý Objednávateľ, ktorý je v omeškaní s úhradou alikvotnej časti Príspevku (mesačná 

úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku) najmenej za dva po sebe 

nasledujúce mesiace alebo neuhradí akékoľvek najmenej tri alikvotné časti Príspevku (mesačná 

úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku) počas platnosti tejto Zmluvy je 

je povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z každej včas neuhradenej 

alikvotnej časti Príspevku za každý aj začatý deň omeškania. Právo Dopravcu na náhradu 

škody tým nie je dotknuté 

 

11.15. Dopravca si vyhradzuje právo v prípade, ak Objednávateľ 1 neuhradí dohodnutú alikvotnú 

časť Príspevku (mesačná úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku)  

najmenej za dva po sebe nasledujúce mesiace alebo neuhradí akékoľvek najmenej tri alikvotné 

časti Príspevku (mesačná úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku) počas 

obdobia platnosti tejto Zmluvy obmedziť alebo pozastaviť plnenie Dopravných služieb 

určených v tejto Zmluve na území mesta Prievidza (mysliac tým na linkách, ktoré sa 

započítavajú do TKM Objednávateľa 1 na účely určenia podielu spolufinancovania) podľa 

svojho uváženia, až do dňa uhradenia alikvotných častí Príspevku, s ktorými je Objednávateľ 

1 v omeškaní. Dopravca je povinný postupovať tak, aby bola dopravná obslužnosť územia 

mesta Prievidza, na ktorom sa Dopravné služby vykonávajú pre prípad uvedený 

v predchádzajúcej vete čo najmenej obmedzená. Pre prípad uvedený v predchádzajúcej vete, 

Objednávateľ 1 zodpovedá za prípadné sankcie uložené Dopravcovi pre porušenie povinností 

dopravcu uložených mu platnou Dopravnou licenciou alebo zákonom.  

 

11.16. Dopravca si vyhradzuje právo v prípade, ak Objednávateľ 2 neuhradí dohodnutú alikvotnú 

časť Príspevku (mesačná úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku)  

najmenej za dva po sebe nasledujúce mesiace alebo neuhradí akékoľvek najmenej tri alikvotné 

časti Príspevku (mesačná úhrada Predpokladaného Príspevku, nedoplatok na Príspevku) počas 
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obdobia platnosti tejto Zmluvy obmedziť alebo pozastaviť plnenie Dopravných služieb 

určených v tejto Zmluve na území mesta Bojnice (mysliac tým na linkách, ktoré sa započítavajú 

do TKM Objednávateľa 2 na účely určenia podielu spolufinancovania) podľa svojho uváženia, 

až do dňa uhradenia alikvotných častí Príspevku, s ktorými je Objednávateľ 2 v omeškaní. 

Dopravca je povinný postupovať tak, aby bola dopravná obslužnosť územia mesta Prievidza, 

na ktorom sa Dopravné služby vykonávajú pre prípad uvedený v predchádzajúcej vete čo 

najmenej obmedzená. Pre prípad uvedený v predchádzajúcej vete, Objednávateľ 1 zodpovedá 

za prípadné sankcie uložené Dopravcovi pre porušenie povinností dopravcu uložených mu 

platnou Dopravnou licenciou alebo zákonom. 

 

ČLÁNOK XII. DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY 

 

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a uzatvára 

na dobu určitú – na obdobie 10 rokov (slovom: desať rokov) od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy, t. j. od 01.01.2019 do 31.12.2028, pokiaľ táto Zmluva nebude predĺžená v zmysle bodu 

12.2. Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočných odkladov po podpise tejto Zmluvy 

túto Zmluvu zverejniť v súlade s ust. § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom 

sa podľa ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že táto Zmluva nadobudne 

účinnosť dňa 01.01.2019, najneskôr však dňom jej zverejnenia (rozhodujúci je okamih, ktorý 

nastane neskôr). 

 

12.2. Dĺžku obdobia poskytovania Dopravných služieb vo verejnom záujme je možné v súlade s 

Nariadením predĺžiť o 50 %. Ak si Dopravca bude počas trvania tejto Zmluvy plniť povinnosti 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom: 

 

12.2.1. nedôjde k závažnému porušeniu Zmluvy zo strany Dopravcu (za závažné porušenie 

sa rozumie úmyselné, neoprávnené a neodôvodnené neposkytovanie Dopravných 

služieb vo verejnom záujme po dobu viac ako 5 (slovom: päť) po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní za jeden kalendárny rok), 

 

12.2.2. Dopravca nepredloží Objednávateľom vedome nepravdivé informácie v rozpore s 

touto Zmluvou, 

 

12.2.3. počas celého obdobia Zmluvy neboli Dopravcovi odňaté všetky potrebné povolenia 

a Dopravné licencie na zabezpečovanie Dopravných služieb, 

 

12.2.4. Dopravca bude zabezpečovať dopravu na autobusových linkách v súlade so 

schváleným Cestovným poriadkom a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

 

12.2.5. Dopravca bude dodržiavať platný Cestovný poriadok a bez súhlasu Objednávateľov 

ho nebude svojvoľne meniť, 

 

môže byť Zmluva predĺžená v súlade s čl. 4 ods. 3 a 4 Nariadenia, podľa 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 50 %. V prípade predĺženia tejto Zmluvy bude v zmysle 
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uvedeného Zmluvnými stranami takéto predĺženie dohodnuté formou písomného dodatku k tejto Zmluve 

najneskôr 1 (slovom: jeden) rok pred uplynutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

 

12.3. Táto Zmluva môže zaniknúť len z nasledovných dôvodov a nasledovnými spôsobmi: 

 

12.3.1. uplynutím doby trvania Zmluvy – Zmluva zaniká v celosti, 

 

12.3.2. na základe písomnej dohody všetkých Zmluvných strán – Zmluva zaniká v celosti 

dňom uvedeným v dohode ako deň zániku Zmluvy, inak podpisom dohody všetkými 

Zmluvnými stranami, 

 

12.3.3. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa 1 – Zmluva zaniká len 

v časti týkajúcej sa práv a povinností Objednávateľa 1 a tomu zodpovedajúcich práv 

a povinností Dopravcu súvisiacich s poskytovaním Dopravných služieb na linkách, 

ktoré sa započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 1 pri určovaní podielu 

spolufinancovania podľa Prílohy č. 9 k tejto Zmluve; Objednávateľ 1 je oprávnený 

odstúpiť od časti Zmluvy len z dôvodu, ak Dopravca závažne poruší povinnosti podľa 

Zmluvy, pričom závažným porušením povinností Dopravcom na účely tohto bodu 

Zmluvy sa rozumie úmyselné, neoprávnené a neodôvodnené neposkytovanie 

Dopravných služieb výlučne z dôvodov na strane Dopravcu na linkách, ktoré sa 

započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 1 pri určovaní podielu spolufinancovania 

podľa Prílohy č. 9 k tejto Zmluve po dobu viac ako 5 (slovom: päť) po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní, pokiaľ Dopravca neodstráni toto závažné porušenie povinností ani 

v dodatočnej lehote 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní poskytnutej Objednávateľom 

1 na nápravu v písomnom upozornení, 

 

12.3.4. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa 2 – Zmluva zaniká len 

v časti týkajúcej sa práv a povinností Objednávateľa 2 a tomu zodpovedajúcich práv 

a povinností Dopravcu súvisiacich s poskytovaním Dopravných služieb na linkách, 

ktoré sa započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 2 pri určovaní podielu 

spolufinancovania podľa Prílohy č. 9 k tejto Zmluve; Objednávateľ 2 je oprávnený 

odstúpiť od časti Zmluvy len z dôvodu, ak Dopravca závažne poruší povinnosti podľa 

Zmluvy, pričom závažným porušením povinností Dopravcom na účely tohto bodu 

Zmluvy sa rozumie úmyselné, neoprávnené a neodôvodnené neposkytovanie 

Dopravných služieb výlučne z dôvodov na strane Dopravcu na linkách, ktoré sa 

započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 2 pri určovaní podielu spolufinancovania 

podľa Prílohy č. 9 k tejto Zmluve po dobu viac ako 5 (slovom: päť) po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní, pokiaľ Dopravca neodstráni toto závažné porušenie povinností ani 

v dodatočnej lehote 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní poskytnutej 

Objednávateľom2  na nápravu v písomnom upozornení, 

 

12.3.5. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľov z dôvodov uvedených 

v ust. § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, 

 

12.3.6. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Dopravcu adresovanej Objednávateľovi 

1 – Zmluva zaniká len v časti týkajúcej sa práv a povinností Objednávateľa 1 a tomu 

zodpovedajúcich práv a povinností Dopravcu súvisiacich s poskytovaním Dopravných 

služieb na linkách, ktoré sa započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 1 pri určovaní 
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podielu spolufinancovania podľa Prílohy č. 9 Dopravca je oprávnený odstúpiť od časti 

Zmluvy len z dôvodu, ak  

 

12.3.6.1. Objednávateľ 1 bez predchádzajúcej písomnej dohody so Zmluvnými stranami 

zníži objem výkonov Dopravných služieb o viac ako je upravené v bode 5.4.4. 

Zmluvy, alebo 

 

12.3.6.2. Objednávateľ 1 poruší záväzok zaplatiť Dopravcovi Príspevok alebo 

 

12.3.6.3. Objednávateľ 1 je v omeškaní s úhradou mesačnej splátky Predpokladaného 

Príspevku viac ako dva po sebe nasledujúc mesiace alebo neuhradí v lehote 

splatnosti najmenej tri mesačné splátky Predpokladaného Príspevku 

 

12.3.7. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Dopravcu adresovanej Objednávateľovi 

2 – Zmluva zaniká len v časti týkajúcej sa práv a povinností Objednávateľa 2 a tomu 

zodpovedajúcich práv a povinností Dopravcu súvisiacich s poskytovaním Dopravných 

služieb na linkách, ktoré sa započítavajú do objemu TKM Objednávateľa 2 pri určovaní 

podielu spolufinancovania podľa Prílohy č. 9; Dopravca je oprávnený odstúpiť od časti 

Zmluvy len z dôvodu, ak 

 

12.3.7.1. Objednávateľ 2 bez predchádzajúcej písomnej dohody so Zmluvnými stranami 

zníži objem výkonov Dopravných služieb o viac ako je upravené v bode 5.4.5. 

Zmluvy, alebo 

 

12.3.7.2. Objednávateľ 2 poruší záväzok zaplatiť Dopravcovi Príspevok, alebo 

 

12.3.7.3. Objednávateľ 2 je v omeškaní s úhradou mesačnej splátky Predpokladaného 

Príspevku viac ako dva po sebe nasledujúc mesiace alebo neuhradí v lehote 

splatnosti najmenej tri mesačné splátky Predpokladaného Príspevku. 

 

12.4. Odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán musí byť vyhotovené v písomnej 

forme a nadobúda účinnosť jeho doručením tej Zmluvnej strane, ktorej je adresované. Jedno 

vyhotovenie odstúpenia musí odstupujúca Zmluvná strana zaslať na vedomie aj tomu 

Objednávateľovi, ktorého sa odstúpenie netýka. Objednávateľ, ktorého sa odstúpenie od 

Zmluvy nedotklo, a Dopravca sú povinní formou písomného dodatku k tejto Zmluve 

dohodnúť novú výšku Maximálnych EON.  

 

12.5. V prípade ak Dopravca odstúpi od tejto Zmluvy, resp. od jej časti, vzniká Dopravcovi voči tomu 

z Objednávateľov, ktorého porušenie povinností viedlo Dopravcu k odstúpeniu od Zmluvy, 

nárok na kompenzáciu vo výške hodnoverne preukázaných  nákladov, ktoré Dopravca 

vynaložil v súvislosti s neposkytnutým objemom Dopravných služieb spoliehajúc sa na 

ustanovenia tejto Zmluvy o rozsahu Dopravných služieb (v TKM), ak k poskytnutiu 

dopravných výkonov v dohodnutom rozsahu nedošlo z dôvodu odstúpenia od Zmluvy pre 

porušenie povinností dotknutým Objednávateľom (ďalej len „Kompenzácia“). V prípade ak 

dôjde k odstúpeniu od Zmluvy ako celku z dôvodu porušenia povinností zo strany oboch 

Objednávateľov, sú títo spoločne a nerozdielne povinní uhradiť Dopravcovi Kompenzáciu. Na 

účely určenia vzájomných regresných nárokov medzi Objednávateľmi, Zmluvné strany sa 

dohodli, že Objednávatelia sa podieľajú na úhrade Kompenzácie vo výške naposledy určeného 

podielu spolufinancovania Dopravných služieb podľa Prílohy č. 9. 
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ČLÁNOK XIII. RIEŠENIE SPOROV  

 

13.1. 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 

písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

13.2. Zmluvné strany pristúpia k súdnemu sporu len v prípade, ak vzájomným dohodovacím 

konaním nedôjde k dohode ani do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od predloženia 

sporného nároku. Spôsob a formu riešenia sporu dohodnú Zmluvné strany v rámci 

dohodovacieho konania. 

 

ČLÁNOK XIV. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. Kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Objednávateľov 

vykonávajú poverení zamestnanci Objednávateľov. 

 

14.2. Nedostatky zistené kontrolou hospodárenia s prostriedkami Dopravcom získaných od 

Objednávateľov tejto Zmluvy a z toho vyplývajúce sankcie znáša v plnom rozsahu Dopravca. 

 

14.3. Zmluvné strany, z dôvodu prehľadnosti – vychádzajúc z ustanovení tejto Zmluvy, zhodne 

potvrdzujú nasledovné lehoty na predkladanie a schvaľovanie nižšie uvedených plnení / 

úkonov / dokumentov: 

 

Predmet úkonu Termín predloženia 

zo strany Dopravcu 

Termín schválenia 

zo strany Objednávateľov 

Cestovný poriadok3  

na aktuálny kalendárny rok 

do 31.10. predchádzajúceho 

kalendárneho roka4 

do 30.11. predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

Ekonomická analýza -  

Predpokladané EON5  

na aktuálny kalendárny rok 

do 31.10. predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

do 31.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

Vyúčtovanie Príspevku 

(skutočných EON)  

za predchádzajúci kalendárny rok 

do 31.01. aktuálneho 

kalendárneho roka 

do 28.02. aktuálneho kalendárneho 

roka 

Maximálne EON (položka č. 1. 

– pohonné hmoty) 

do 31.01. aktuálneho 

kalendárneho roka 

do 31.03. aktuálneho kalendárneho 

roka 

Maximálne EON (s výnimkou 

položky 1.) 

do 28.02. aktuálneho 

kalendárneho roka 

do 31.03. aktuálneho kalendárneho 

roka 

                                                           
3 Zmena Cestovného poriadku meneného v priebehu kalendárneho roka musí byť Objednávateľmi schválená najneskôr do 90 

dní odo dňa jeho predloženia dotknutému Objednávateľovi zo strany Dopravcu (zmenu Cestovného poriadku Dopravca 
vypracuje na základe požiadavky Objednávateľov). 
4 Objednávatelia sú povinní doručiť Dopravcovi žiadosť o vypracovanie cestovného poriadku na aktuálny kalendárny rok 

najneskôr do 30.9. predchádzajúceho kalendárneho roka 
5 Zmluvné strany sú povinné odo dňa predloženia Ekonomickej analýzy Objednávateľom do dňa jej schválenia Objednávateľmi 
rokovať o opodstatnených výhradách Objednávateľov voči predloženej Ekonomickej analýze. Objednávatelia sú oprávnení 
vzniesť len opodstatnené a odôvodnené výhrady voči Ekonomickej analýze (napr. chyba v prepočtoch, neodôvodnené nadmerné 
zvýšenie cien nákladových položiek a pod.). Predmetom schvaľovania zo strany Objednávateľov v takom prípade bude 
Ekonomická analýza zohľadňujúca takéto opodstatnené výhrady Objednávateľov. V prípade, ak Objednávatelia/niektorý z 
Objednávateľov neschvália predloženú Ekonomickú analýzu (príp. jej odôvodnenú úpravu) v stanovenej lehote, platí fikcia, že 
dotknutý Objednávateľ  schválil Ekonomickú analýzu v posledný deň lehoty.  
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Na účely tejto tabuľky: 

 

aktuálnym kalendárnym rokom sa rozumie kalendárny rok, v ktorom sa aktuálne poskytujú 

Dopravné služby, za ktoré Objednávatelia uhrádzajú Dopravcovi Predpokladaný Príspevok, 

a v ktorom Dopravca zostavuje Vyúčtovanie Dopravných služieb poskytnutých 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

 

predchádzajúcim kalendárnym rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý predchádza 

aktuálnemu kalendárnemu roku. 

 

Vzájomné predloženia a schválenia vyššie uvedených dokumentov (i) musia byť písomné (ust. 

§ 2 ods. 5 písm. h) Zákona o verejnom obstarávaní), (ii) nemusia byť zachytené na jednej listine, 

(iii) prejav vôle Zmluvných strán však musí byť obsahovo totožný (tzn., že dotknuté Zmluvné 

strany dokumenty schválili v rovnakom znení, ktoré sú významovo zhodné).   

 

ČLÁNOK XV. DORUČOVANIE 

 

15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek 

oznámenia, vyhlásenia, dohody, súhlasy, odstúpenia, výkazy, vyúčtovania a pod. musia byť 

vyhotovené v písomnej forme (mysliac tým listinnú podobu) a musia byť doručované tej  

Zmluvnej strane, ktorej sú adresované osobne, kuriérom alebo doporučeným listom na 

 

15.1.1. Adresy sídiel / miesta podnikania Zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy 

v rámci identifikácie Zmluvných strán alebo, 

 

15.1.2. inú korešpondenčnú adresa, ktorú Zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná, 

včas oznámila písomne alebo e-mailom ostatným Zmluvným stranám. 

 

Písomnosť odovzdaná osobne alebo prostredníctvom kuriéra Zmluvnej strane – príjemcovi sa 

bude považovať za doručenú v deň jej skutočného prevzatia alebo ak ju Zmluvná strana – 

príjemca bezdôvodne odmietne prevziať, v deň odmietnutia prevzatia (pričom v prípade 

pochybností sa má za to, že odmietnutie bolo bezdôvodné). Písomnosť poslaná doporučeným 

listom sa bude považovať za doručenú na 10. (slovom: desiaty) pracovný deň od jej odovzdania 

poštovému orgánu na prepravu, ak z doručenky preukazujúcej doručenie písomnosti nebude 

vyplývať skorší dátum doručenia písomnosti.  

 

15.2. Akékoľvek oznámenia a informácie, ktoré si Zmluvné strany budú v súvislosti s touto 

Zmluvou vymieňať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, budú zasielané na nasledovné 

kontaktné údaje: 

 

15.2.1. Kontaktné údaje Objednávateľa 1: Kontaktná osoba: ...................................... 

Telefónne číslo:  ...................................... 

E-mail:   ...................................... 

  [Verejný obstarávateľ doplní ku dňu podpisu Zmluvy] 

 

15.2.2. Kontaktné údaje Objednávateľa 2: Kontaktná osoba: ...................................... 

Telefónne číslo:  ...................................... 

E-mail:   ...................................... 
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  [Verejný obstarávateľ doplní ku dňu podpisu Zmluvy] 

 

15.2.3. Kontaktné údaje Dopravcu:  Kontaktná osoba: ...................................... 

Telefónne číslo:  ...................................... 

E-mail:   ...................................... 

[uchádzač doplní ku dňu podpisu Zmluvy] 

 

Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená zmeniť svoje kontaktné údaje na základe písomného 

oznámenia alebo oznámenia vyhotoveného v elektronickej forme (e-mail) doručeného 

ostatným Zmluvným stranám. 

 

15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehoty uvedené v Zmluve sa budú počítať v súlade s pravidlami 

počítania času podľa ust. § 122 Občianskeho zákonníka. 

 

15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v Zmluve používa termín „pracovný deň“, má sa na mysli 

pracovný deň podľa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 

pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. 

 

ČLÁNOK XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva, ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán Zmluvou 

neupravené, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

16.2. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene tejto Zmluvy v prípade zmien Právnych 

predpisov, ktoré sa dotýkajú obsahu Zmluvy alebo v prípade podstatných zmien podmienok 

na strane niektorej zo Zmluvných strán. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu môžu 

Zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne vyhotovenými dodatkami. 

 

16.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

 

Príloha č. 1: Dopravná licencia - Prievidza 

Príloha č. 2:  Dopravná licencia - Bojnice   

Príloha č. 3:  Prepravný poriadok Dopravcu a tarifa  

Príloha č. 4:  Cestovný poriadok 2019 

Príloha č. 5:  Vozidlový park – technické podmienky 

Príloha č. 6:  Zoznam Ekonomicky oprávnených nákladov 

Príloha č. 7:  Ekonomická analýza - Predpokladané EON 

Príloha č. 8:  Výnosy 

Príloha č. 9:  Výpočet výšky podielu spolufinancovania Dopravných služieb 

Príloha č. 10:  Maximálne ekonomicky oprávnené náklady 

Príloha č. 11:  Mesačné výkazy – Vzor  

 

16.4. Zmluva sa vyhotovuje v 9 (slovom: deviatich) obsahovo zhodných rovnopisoch, z toho š 

(slovom: tri) vyhotovenia sú určené pre každú Zmluvnú stranu.  

 

 

 

Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledovnej strane 
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Za Objednávateľa 1     Za Objednávateľa 2 

 

V Prievidzi, dňa ....................................   V Bojniciach, dňa .................................... 

     

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

mesto Prievidza     mesto Bojnice 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka  PhDr. František Tám, primátor 

 

 

Za Dopravcu 

 

V ...................................., dňa .................................... 

 

 

 

_____________________________________ 

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

(obchodné meno uchádzača) 

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

(meno a priezvisko zástupcu, funkcia) 
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PRÍLOHA Č. 1: DOPRAVNÁ LICENCIA - PRIEVIDZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 67  
 

 

PRÍLOHA Č. 2: DOPRAVNÁ LICENCIA - BOJNICE   
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PRÍLOHA Č. 3: PREPRAVNÝ PORIADOK DOPRAVCU A TARIFA  

 

[Prepravný poriadok dopravcu bude doplnený] 

 

Tarifa MHD Prievidza a Bojnice 

 

1. Cestovné lístky zakúpené u vodiča v hotovosti 

a) plný občiansky cestovný lístok  0,55 € 

b) deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov        0,35 € 

c) osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S 0,20 € 

d) cestovné pre občanov nad 70 rokov veku  0,20 € 

e) batožina - bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 

150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, pričom 

nesmie presiahnuť ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce 

osoby  0,55 € 

f) pes, prípadne iné zviera,(pokiaľ nie je v schránke)  0,55 € 

g) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S  0,30 € 

h) starobný dôchodca nad 60 rokov veku                                                                            0,30 € 

i) invalidný dôchodca   0,30 € 

 

2. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty          

a) plný občiansky cestovný lístok   0,50 € 

b) deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov       0,30 € 

c) osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 0,20 € 

d) cestovné pre občanov nad 70 rokov veku  0,20 € 

e) batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 

150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, pričom 

nesmie presiahnuť ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce 

osoby                       0,50 € 

f) pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke)                               0,50 € 

g) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S  0,25 € 

h) starobný dôchodca nad 60 rokov veku                                                                           0,25 € 

i) invalidný dôchodca   0,25 € 

j) starobný dôchodca do 60 rokov, ale iba vtedy, ak cestujúci pred starobným dôchodkom bol 

invalidným dôchodcom  0,25 € 

k) držitelia Jánskeho plakety, bronzovej, striebornej, zlatej  0,20 € 

l) držitelia Jánskeho plakety diamantovej a Kňazovického                                              0,00 € 

m) prestup                                                                                                                                  0,15 € 

n) dopravná karta                                              3,50 € 

 

3. Rozsah a výška poskytovaných zliav a bezplatnej prepravy 

Bezplatne sa prepravujú: 

       a) deti do 6 rokov 

       b) detský kočík s dieťaťom 

       c) vodiaci pes, invalidný vozík 

 

4. Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby týmito 

dokladmi: 

a) dopravnou kartou, prípadne preukazom na preukázanie veku  u detí  od 6 do  15 rokov veku, 
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ktorý je vydaný na základe  rodného listu, prípadne kartičky poistenca , iba vtedy, pokiaľ vek 

prepravovaného dieťaťa nie je možné určiť z fyzického vzhľadu  u osôb podľa ods. 1 a 2. písm. 

b) 

b)  dopravnou kartou , ktorá je vydaná na základe potvrdenia príslušnej školy u žiakov 

a študentov  do 26 rokov veku   podľa ods. 1. a 2.  písm. b),   

c) dopravnou kartou, prípadne preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa ods. 1. a 2. písm.  c)  a g) 

d) dopravnou kartou, prípadne preukazom na preukázanie veku opatreným  fotografiou, resp. 

občianskym preukazom alebo pasom, prípadne preukazom opatreným fotografiou, ktorý je 

vydaný na základe príslušného potvrdenia u osôb  podľa ods.  1. a 2. písm. d) 

e) dopravnou kartou opatrenou fotografiou, prípadne preukazom s fotografiou, ktorý je vydaný  

dopravcom na základe príslušného potvrdenia u osôb podľa ods. 1. a 2. písm. h) , i)  a ods. 2. 

písm.  j) a u detí do 6 rokov veku, ale iba vtedy ,ak vek prepravovaného dieťaťa nie je možné 

určiť z fyzického vzhľadu u osôb podľa  ods. 3 písm. a)  

f) dopravnou kartou opatrenou fotografiou, ktorá je vydaná na základe preukazu Jánskeho 

plakety u osôb podľa 

        ods. 2.písm. k) , l). 

 

Všetky doklady, ktoré preukazujú nárok na zľavu z cestovného musia byť opatrené aktuálnou fotografiou. 

 

5. Cestovné je jednotné v celej sieti MHD Prievidza. 

6. Maximálne ceny sú určené vrátane DPH. 
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PRÍLOHA Č. 4: CESTOVNÝ PORIADOK 

 

MHD 02 Prievidza, aut. stanica – TEZAS – Úsvit – GeWis  

 
 

MHD 03 Prievidza, RD - aut. stanica – hotel Magura – Bojnice, nám. – Bojnice, kúpele 

 
 

 

MHD 04 Prievidza – Kopanice – Necpaly - Necpalská 
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MHD 07 Bojnice, Dubnica – Bojnice, kúpele 
 

 
 

 

MHD 08 Prievidza, S. Chalupku – aut. stanica – Hradec – Veľká Lehôtka 
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MHD 10 Prievidza, Ciglianska cesta – SAD – Zapotôčky – Magura – SAD – Prievidza, Ciglianska cesta 
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MHD 11 Prievidza, Kolotoč – aut. stanica – Kopaničky – Prievidza, Kúty, RD 
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MHD 12 Prievidza, Zapotôčky – aut. stanica – Sebedražie, Baňa Cigeľ 
 

 
 

 

MHD 14 Prievidza, Kopanice, cint. – Sebedražie, Baňa Cigeľ 
 

 
 

 

MHD 15 Prievidza, Gymnázium - Kopanice – aut. stanica – Zapotôčky – Uni Klinika – Bojnice, nemocnica – 

Bojnice, Dubnica 
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MHD 18 Prievidza, – aut. st. – SAD – RS Púšť 
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MHD 40 Prievidza, kolotoč – aut. stanica – Kopanice – okresný súd – Dlhá ul. - RD 
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MHD 44 Prievidza, aut. stanica – Necpalská – Kopanice – aut. stanica 
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MHD 50 Prievidza, Ciglianska cesta – SAD – Kopanice – Zapotôčky – Bojnice, nem. – Magura – aut. st. – SAD 

– Ciglianska cesta 
 

 
 

 
 



Strana 79  
 

 
 

 

MHD 51 Prievidza, Ciglianska cesta – SAD – aut. stanica – Magura – Bojnice, nem. – Zapotôčky – Kopanice 

– SAD – Ciglian. cesta 
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MHD 90 Prievidza, GeWis - RD – aut. stanica – Zapotôčky/Magura – Bojnice, nemocnica – Bojnice, Dubnica 
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PRÍLOHA Č. 5: VOZIDLOVÝ PARK – TECHNICKÉ PODMIENKY 

 

 TECHNICKÉ PODMIENKY MINIMÁLNA 

POŽADOVANÁ 

ÚROVEŇ  

Počet vozidiel – všetky vozidlá musia byť vybavené troma dverami na nástup 

a výstup cestujúcich a musia spĺňať homologizáciu pre SK, legislatívne 

podmienky pre verejnú cestnú dopravu a právnymi predpismi stanovené normy 

min. 32 

Podiel s ekologickým pohonom z celkového počtu 

vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky 

CNG 

min 50 % 
Elektro 

iné 

Podiel nízkopodlažných a lowentry vozidiel z celkového počtu vozidiel 

použitých na plnenie predmetu Zákazky 
min 90 % 

Podiel elektronických tabúľ vo vozidlách z 

celkového počtu vozidiel použitých na plnenie 

predmetu Zákazky 

predná strana    

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

min 90 % 

bočná strana  

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

zadná strana 

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

Podiel vozidiel vybavených systémom GPS napojeného na dispečerské riadenie 

dopravcu z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 
100 % 

Podiel elektronických pokladní na výdaj cestovných lístkov v autobusoch z 

celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 
100 % 

Podiel WiFi vo vozidlách z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie 

predmetu Zákazky 
min 90 % 

Priemerný vek vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky max. 10 rokov 

Najstarší autobus použitý na plnenie predmetu Zákazky max. 16 rokov 

Kapacita autobusov: 

počet miest na sedenie min. 20 

a súčasne počet miest na 

státie 
min. 40 

 

 

VOZIDLÁ: 

Výrobný typ EČV VIN – číslo karosérie Dátum výroby 

    

 



Strana 83  
 

PRÍLOHA Č. 6: ZOZNAM EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

 

1. Pohonné hmoty a mazadlá    

 

1.1. Motorová nafta spotrebovaná autobusmi prepravujúcimi osoby v MHD vrátane 

súvisiacich nákladov.   

1.2. Plyn spotrebovaný vozidlami prepravujúcimi osoby v MHD vrátane súvisiacich 

nákladov. 

1.3. Motorový olej, mazadlá a iné prevádzkové kvapaliny spotrebované dopravnými 

prostriedkami MHD vrátane súvisiacich nákladov  

 

2. Priamy materiál   

 

2.1. Náklady na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, ventily v dopravných 

prostriedkoch prepravujúcich osoby v rámci MHD, znížené o cenu použiteľných 

demontovaných pneumatík príp. protektorov.   

2.2. Ostatný priamy materiál použitý na vozidlá prepravujúce osoby v rámci MHD napr.   

čistiace prostriedky použité na čistenie týchto vozidiel.   

2.3. Náhradné diely a priamy materiál.   

 

3. Priame mzdy   

Obsahujú náklady na mzdy, mzdové náhrady, mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu,   

nadčasovú prácu, prácu v sobotu a nedeľu a vo sviatok, v poobedňajšej zmene, príplatky,   

motivačné mzdové náklady, dôležité osobné prekážky v práci a prekážky na strane 

zamestnávateľa zúčtované v sledovanom období do nákladov spoločnosti.   

 

3.1. Mzdové náklady vodičov zabezpečujúcich výkon MHD.   

3.2. Náhrady miezd za dovolenku vodičov zabezpečujúcich výkon MHD.   

3.3. Mzdy ostatných zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na výkone MHD   

3.4. Tvorba rezerv na mzdové náklady znížená o zúčtovanie rezerv.   

 

4. Priame odpisy (účtovné)   

 

4.1. Odpisy dopravných prostriedkov zabezpečujúcich výkon MHD (autobusy). 

4.2. Odpisy ostatného hmotného a nehmotného majetku priamo slúžiaceho pre výkony 

MHD. 

 

5. Opravy a udržiavanie   

 

5.1. Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov a zariadení zabezpečujúcich výkon MHD. 

5.2. Náklady na čistenie a upratovanie vozidiel zabezpečujúcich výkon MHD. 

5.3. Náklady na opravy a udržiavanie sú vynakladané vo vlastnej réžii alebo dodávateľským   

spôsobom. Do nákladov na opravy a udržiavanie vo vlastnej réžii sa započítavajú   

spotrebované náhradné diely a ostatné náklady v štruktúre podľa tohto kalkulačného   

vzorca, t.j. mzdové náklady, odpisy, ostatné priame náklady a režijné náklady, znížené   

o výnosy, vrátane nájomného a náhrad energie, v prípade prenájmu budov a zariadení.  

 

6. Ostatné priame náklady   

 



Strana 84  
 

6.1. Zákonné poistenie z miezd v položke 3 (zdravotné, dôchodkové, nemocenské, DDP len 

do výšky daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ostatné) 

zahŕňa aj tvorbu časového rozlíšenia a rezerv, znížené o zúčtovanie ČR a rezerv 

súvisiacich so sociálnym poistením.   

6.2. Sociálne náklady z miezd v položke 3 (tvorba sociálneho fondu), náhrada príjmu pri   

PN, príspevok zamestnávateľa na stravu, časové rozlíšenie a rezervy, znížené o ich  

zúčtovanie, spotreba rovnošiat, ochranné pracovné pomôcky, odchodné, odstupné, 

ostatné sociálne náklady. 

6.3. Poistenie vzťahujúce sa na vozidlá MHD (zákonné, havarijné a pod.).   

6.4. Dane, mýto  a poplatky za vozidlá MHD.   

6.5. Všetky druhy cestovného vodičov zaradených do prevádzky MHD.   

6.6. Odpis a spotreba drobných predmetov a DHM v prevádzke MHD, znalecké posudky 

týkajúce sa vozidiel MHD.   

6.7. Náklady na pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky vodičov. 

6.8. Náklady na vykonávanie technických a emisných kontrol vlastných dopravných 

prostriedkov MHD. 

6.9. Náklady na označníky autobusových zastávok a informačný systém.      

6.10. Náklady na GPS, Wifi, elektronické tabule a komunikácie. 

6.11. Náklady financovania (úroky z úverov, pôžičiek a leasingov). 

6.12. Poplatky za užívanie autobusových staníc.   

6.13. Náklady na zácvik, preškolenie a preskúšanie vodičov, psychologické vyšetrenia. 

6.14. Náklady na energie. 

6.15. Náklady na prenájom dopravných prostriedkov, parkovacích a odstavných plôch, 

kancelárskych priestorov a nocovní. 

6.16. Ostatné priame náklady súvisiace s prevádzkou MHD. 

 

7. Priame náklady spolu = súčet položiek 1 až 6.   

 

8. Prevádzková réžia   

 

8.1. Spotreba režijného materiálu (ako napr. čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske  

potreby, tlačivá, papier, pracovné náradie, drobný hmotný majetok a pod.).   

8.2. Spotreba režijnej energie pre prevádzku budov zabezpečujúcich prevádzku MHD (el.  

energia, vodné, stočné, teplo a teplá voda, para, plyn a pod.).   

8.3. Spotreba pohonných hmôt vozidiel nepriamo zabezpečujúcich prevádzku MHD  

(napr. vozidlá zabezpečujúce vylepovanie cestovných poriadkov, opravy predajných   

automatov, dispečerské vozidlá, havarijné vozidlá, pojazdné dielne a pod.).   

8.4. Spotreba olejov a mazadiel vozidiel uvedených v bode 8.3.   

8.5. Náklady na nemrznúcu zmes a ďalšie prevádzkové kvapaliny vozidiel uvedených  v 

bode 8.3.   

8.6. Náklady na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, ventily vozidiel uvedených  v 

bode 8.3. znížené o cenu použiteľných demontovaných pneumatík prípadne   

protektorov.   

8.7. Náklady na opravy budov, a zariadení slúžiacich k zabezpečeniu vlastnej prevádzky   

MHD.  

8.8. Prepravné náklady pre vlastnú prevádzku MHD (nad rámec MTZ).   

8.9. Náklady na spoje (poštovné, telefón, fax) len do výšky ekonomicky opodstatnených  

výdavkov.   

8.10. Školenia, semináre určené pracovníkom prevádzkovej jednotky.   
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8.11. Odpisy režijných budov, stavieb, zariadení a drobného HM, ktoré slúžia na   

zabezpečenie prevádzky MHD vrátane rádiostaníc, predajných automatov a pod., 

ktoré nie sú zahrnuté v položke 4.   

8.12. Mzdy, ostatné osobné náklady a náhrady miezd pre zabezpečenie riadenia   

prevádzky MHD (riadiaci a organizačný aparát prevádzkovej organizačnej jednotky,   

dispečing), súvisiace časové rozlíšenie a rezervy znížené o ich zúčtovanie.   

8.13. Zákonné poistenie (zdravotné, dôchodkové, nemocenské, DDP len do výšky   

daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.) z miezd   

bodu 8.12.), náhrada mzdy pri PN, súvisiace časové rozlíšenie a rezervy znížené o ich   

zúčtovanie.   

8.14. Cestovné pre režijných pracovníkov (tuzemské a zahraničné) len do výšky   

základných náhrad podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách bez   

náhrad podľa § 7 ods. 1 až 9 (použitie cestného motorového vozidla) a bez náhrad   

podľa § 14 (vreckové).   

8.15. Sociálne náklady (sociálny fond, príspevky na zabezpečenie závodného   

stravovania), náhrada mzdy pri práceneschopnosti, spotreba rovnošiat, ochranné   

pracovné pomôcky, odchodné, odstupné, súvisiace časové rozlíšenie a rezervy znížené   

o ich účtovanie   

8.16. Dane a poplatky za budovy a zariadenia uvedené v bode 8.7.   

8.17. Poistenie za budovy a zariadenia uvedené v bode 8.7.   

8.18. Náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami sociálnych zariadení pre  vodičov 

MHD na konečných zastávkach liniek.   

8.19. Náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami zastávok MHD vrátane   

prístreškov v užívaní.   

8.20. Celkové náklady na dispečing (po rozúčtovaní s použitím stanoveného kľúča).   

8.21. Odbytové náklady – na predaj cestovných lístkov, náklady na obstaranie  čipových 

kariet a iných nosičov informácií znížené o výnosy z ich predaja.   

8.22. Spotreba cestovných lístkov MHD, spotreba žiadaniek, kupónov, blokov na  úhrady 

za cestovanie bez platného CL, jazdných záznamov a ostatných tlačív,   

potrebných pre dispečerov, výpravcov a pod., znížené o výnosy z ich predaja.   

8.23. Náklady na pranie a čistenie.   

8.24. Poplatky vynaložené v súvislosti s prevádzkou MHD (tiež za rádiostanice, spotreba 

kolkov).   

8.25. Iné finančné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MHD len v prípade  

ekonomickej opodstatnenosti.   

8.26. Opravy a udržiavanie dlhodobého majetku a drobného dlhodobého majetku.   

8.27. Nájomné za budovy, stavby, zariadenia a vozidlá pre potreby prevádzkovej   

organizačnej jednotky.   

8.28. Náklady na štúdie, expertízy a pod., súvisiace s organizáciou práce   

a technologickými postupmi prevádzkovej organizačnej jednotky.   

8.29. Náklady na poistenie (úrazové poistenie, zákonné poistenie ostatných vozidiel   

prevádzkovej organizačnej jednotky, havarijné poistenie, poistenie majetku a pod.   

okrem bodu 8.17., okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone   

práce zamestnanca, člena predstavenstva, štatutárneho orgánu).   

8.30. Úroky platené.   

8.31. Informačné kampane o MHD a pod.   

8.32. Náklady na ostrahu a zabezpečenie majetku.   

8.33. Škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, 

krupobitia, lavíny, blesku alebo spôsobené neznámym páchateľom   
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v období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou nad rámec plnenia   

poisťovňou.   

8.34. Vývoz a úprava odpadu.   

8.35. Koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu.   

8.36. Spotreba potravín a nápojov (mimoriadne situácie).   

8.37. Opravy a udržiavanie vozidiel uvedených v bode 8.3.   

8.38. Základné odplaty za vypúšťanie odpadových vôd, poplatky za uskladnenie  odpadov 

a za znečistenie ovzdušia.   

8.39. Náklady prepravnej kontroly, znížené o jej výnosy, tvorba opravných položiek a  rezerv k 

pohľadávkam za cestovanie bez platného cestovného lístka, znížené  o zúčtovanie 

OP a rezerv, odpis pohľadávok za cestovanie bez platného CL. Odpis ostatných 

pohľadávok podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.   

8.40. Náklady na udržiavanie a opravy predajných automatov na cestovné lístky,   

vrátane mzdových nákladov, PHM a ostatných nákladov podľa kalkulačného vzorca.   

8.41. Náklady na skladovanie a MTZ, znížené o výnosy z predaja materiálových   

zásob.  

8.42. Náklady na správu všetkých budov, znížené o výnosy z nájomného.   

8.43. Kurzové straty, znížené o zisky, spotreba kolkov, právna pomoc, inzercia, súdne  poplatky, 

daň z motorových vozidiel s výnimkou  autobusov MHD.   

8.44. Ostatné služby len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

Výška prevádzkovej réžie dopravcu bude uznaná do výšky max. 8 % z Priamych nákladov spolu 

– bod 7. prílohy Ekonomicky oprávnené náklady. 

 

9. Vlastné náklady prevádzky – náklady výkonu = súčet položiek 7 – 8.   

 

10. Správna réžia podniku   

 

10.1. Ostatné služby len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

10.2. Spotreba režijného materiálu pre správu. Spotreba pohonných hmôt vozidiel správy. 

10.3. Spotreba olejov a mazadiel vozidiel správy.  

10.4. Spotreba nemrznúcej zmesi a ďalších prevádzkových kvapalín vozidiel správy.   

10.5. Spotreba pneumatík, protektorov, vzdušníc, vložiek, ventilov vozidiel správy   

znížená o cenu použiteľných demontovaných pneumatík, prípadne protektorov.   

10.6. Spotreba a odpisy drobného dlhodobého majetku hmotného a nehmotného   

majetku.   

10.7. Spotreba režijnej energie (el. energia, vodné, stočné, teplo a teplá voda, para,   

plyn a pod.).   

10.8. Opravy a udržiavanie dlhodobého majetku.   

10.9. Náklady na cestovné (tuzemské, zahraničné) len do výšky základných náhrad  podľa 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách bez náhrad podľa § 7 ods.1   

až 9 (použitie cestného motorového vozidla) a bez náhrad podľa § 14 (vreckové).   

10.10. Náklady na prepravné (nad rámec MTZ).   

10.11. Náklady na spoje (poštovné, telefón, fax) len do výšky ekonomicky  

opodstatnených výdavkov.   

10.12. Nájomné za budovy, stavby, zariadenia a vozidlá pre potreby správy.   

10.13. Náklady na štúdie, expertízy a podobne súvisiace s celopodnikovými činnosťami   

len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

10.14. Náklady na ostatné služby len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

10.15. Náklady na školenia a semináre pracovníkov správy.   
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10.16. Mzdové náklady, ostatné osobné náklady a náhrady miezd pracovníkov správy a 

súvisiace časové rozlíšenie a rezervy, znížené o ich zúčtovanie.  

10.17. Zákonné poistenie (zdravotné, dôchodkové, nemocenské, DDP len do výšky  daňových 

výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.) z miezd   

v položke 10.16., súvisiace časové rozlíšenie a tvorba rezerv znížené o ich zúčtovanie,   

náhrada príjmu pri PNS.   

10.18. Sociálne náklady (sociálny fond a príspevky na závodné stravovanie pracovníkov   

správy a ostatné sociálne náklady).   

10.19. Dane a poplatky (bankové, súdne, arbitrážne, styk s cudzinou).   

10.20. Náklady na poistenie (úrazové poistenie, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, poistenie 

HM a pod. okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone   

práce zamestnanca, člena predstavenstva, štatutárneho orgánu) správy.   

10.21. Úroky platené.   

10.22. Náklady na ostrahu a zabezpečenie majetku správy.   

10.23. Nezavinené straty, škody a penále vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy,  napríklad 

zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny, blesku alebo spôsobené   

neznámym páchateľom v období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou   

nad rámec plnenia poisťovňou a odchýlky v rámci noriem.   

10.24. Odpisy budov, vozidiel, ostatných zariadení správy.   

10.25. Náklady na právnu pomoc len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

10.26. Koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu.   

10.27. Príspevok záujmovým združeniam, maximálne do výšky 100,- EUR / rok.      

10.28. Náklady na predstavenstvo a dozornú radu a.s. len vo výške obvyklej pri  

porovnateľných činnostiach pri porovnaní medzi porovnateľnými nezávislými   

spoločnosťami.   

10.29. Opravy a udržiavanie vozidiel správy.   

10.30. Iné finančné náklady, kurzové rozdiely, daň z motorových vozidiel.   

10.31. Cestovné pre režijných pracovníkov (tuzemské a zahraničné) len do výšky  

základných náhrad podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách bez  

náhrad podľa § 7 ods. 1 až 9 (použitie cestného motorového vozidla) a bez náhrad  

podľa § 14 (vreckové). 

10.32. Ostatné služby len v prípade ekonomickej opodstatnenosti.   

 

Výška prevádzkovej réžie dopravcu bude uznaná do výšky max. 4 % z  Priamych nákladov spolu 

– bod 7. prílohy Ekonomicky oprávnené náklady. Náklady sa znižujú o súvisiace výnosy.   

 

11. Úplné vlastné náklady celkom – úplné náklady výkonu = súčet položiek 9 + 10 + 11.   

 

Náklady nezahrňované do kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov   

  

Podľa Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení 

neskorších noviel, sa do kalkulácie nákladov na účely regulácie cien sa nezahŕňajú:   

 

a) náklady na vyradenie hmotného majetku vrátane zostatkových cien 

vyradeného  hmotného majetku, 

b) penále, úroky, (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peňažné náhrady 

škôd   

súvisiace s investičnou výstavbou, za predpokladu, že tieto náklady vznikli z 
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dôvodov   

na strane Dopravcu.   

c) pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podľa 

zmlúv a všeobecne záväzných právnych predpisov, za predpokladu, že tieto 

náklady vznikli  z dôvodov na strane Dopravcu.    

d) výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,   

e) manká a škody na majetku zavinené Dopravcom vrátane škody zo zníženia 

cien  nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,   

f) prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku v prípade, že škoda je   

spôsobená Dopravcom,   

g) vyplácané podiely na zisku, napríklad dividendy a podobne, odmeny členom   

štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb vyplatené nad rámec   

všeobecne záväzných právnych predpisov,  

h) náklady na zastavenú nedokončenú výrobu alebo zastavenú činnosť alebo náklady na   

dočasne odňatý majetok,  

i) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a s prípravou a zabezpečením investičnej   

výstavby,   

j) náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,  

k) prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, prirážky k základným 

poplatkom za uskladnenie odpadov a prirážky k poplatkom za znečistenie ovzdušia,   

l) odpísanie premlčaných alebo nevymožiteľných pohľadávok,   

m) platby premlčaných dlhov,   

n) náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na činnosť iných osôb, ktoré už sú súčasťou 

vlastných nákladov podnikateľa alebo na činnosti, ktoré by mohol zabezpečiť   

podnikateľ sám alebo prostredníctvom iných osôb s nižšími nákladmi, ak podnikateľ   

nepreukáže ich nevyhnutnosť, náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných 

kapacít, členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania 

nevyplýva z osobitných predpisov,  chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch 

v kalkulačných prepočtoch  alebo v účtovníctve, náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa 

ešte nezapracovali do tovaru, úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť 

potreby úveru, náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s 

podnikateľskou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje regulácia cien.   
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PRÍLOHA Č. 7: EKONOMICKÁ ANALÝZA - PREDPOKLADANÉ EON 
 

Kalkulačná (nákladová) položka predpokladaných ekonomicky 
oprávnených nákladov  

Spolu v EUR bez 
DPH 

 
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    
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 Predpokladaných EON         
Výška Predpokladaných Výnosov    

 
    
Výška Primeraného zisku **      
   

 

  
Kalendárny rok: 
[bude doplnený 
rok]  

Mesiac / [bude 
doplnený rok]  

Výška Predpokladaného Príspevku spolu v EUR bez DPH     

Výška Predpokladaného Príspevku - Prievidza v EUR bez DPH     

Výška Predpokladaného Príspevku - Bojnice v EUR bez DPH     

 
* vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii    
** v absolútnom vyjadrení 3 % z Predpokladaných 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. 8: VÝNOSY 

 

Výnosy Dopravcu = tržby + výnosy 

 

pričom 

 

1. tržby MHD pozostávajú z 

 

1.1. Tržby za predplatné cestovné lístky 

1.2. Tržby za jednorazové cestovné lístky 

1.3. Ostatné tržby MHD 

 

2. výnosy pozostávajú z 

 

2.1. všetky ostatné tržby a výnosy súvisiace s výkonom MHD 
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PRÍLOHA Č. 9: VÝPOČET VÝŠKY PODIELU SPOLUFINANCOVANIA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB 

 

Výpočet podielu spolufinancovania podľa kritérií odporúčaných v Pláne dopravnej obslužnosti mesta 

Prievidza a mesta Bojnice (optimálny variant), ktorý vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra cestnej a mestskej dopravy pre roky 2017 – 2019 

 

Číslo linky MHD Počet TKM 

v roku 2019 

Bojnice: Počet TKM 

v roku 2019 od tabule 

Prievidza: Počet TKM 

v roku 2019 

2 3 247 0 3 247 

3 113 922 34 472 79 450 

4 4 250 0 4 250 

7 3 500 3 500 0 

8 159 414 0 159 414 

10 142 927 0 142 927 

11 123 081 0 123 081 

12 8 992 0 8 992 

14 4 246 0 4 246 

15 110 206 17 105 93 101 

16 0 0 0 

18 2 908 0 2 908 

40 207 464 0 207 464 

44 55 631 0 55 631 

50 213 543 nezapočítava sa 213 543 

51 230 840 nezapočítava sa 230 840 

90 72 587 16 804 55 783 

TKM Spolu: 1 456 758 71 881 1 384 877 

podiel6 

spolufinancovania: 
  4,93% 95,07% 

Zdroj: Cestovný poriadok platný pre rok 2019 

 

Do TKM mesta Bojnice sa nezapočítavajú TKM nasledovných liniek, hoci prechádzajú územím mesta Bojnice: 

 

(a) linky 50 a 51 (prepojenie mesta Prievidza s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach), 

(b) linky, ktorých vznik vyplynul z požiadavky verejného záujmu výlučne obyvateľov mesta Prievidza 

(napr. z dôvodu príchodu investora a vytvorenia pracovných príležitostí v meste Prievidza alebo 

Bojnice alebo v blízkom okolí). 

 

Do TKM mesta Prievidza sa nezapočítavajú TKM nasledovných liniek, hoci prechádzajú územím mesta 

Prievidza: 

 

(a) linky, ktorých vznik vyplynul z požiadavky verejného záujmu výlučne obyvateľov mesta Bojnice 

(napr. z dôvodu príchodu investora a vytvorenia pracovných príležitostí v meste Prievidza alebo 

Bojnice alebo v blízkom okolí). 

                                                           
6 Ak sa zmení ponuka spojov a / alebo liniek obsluhujúcich mesto Bojnice a / alebo mesto Prievidza tento 
podiel sa prepočíta. 
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PRÍLOHA Č. 10: MAXIMÁLNE EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

 

 

Kalkulačná (nákladová) položka  maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov 

Spolu v EUR bez DPH 

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   

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:   

   

* vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii   

** v absolútnom vyjadrení 3 % z Maximálnych 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.  
 

 



Strana 93  
 

PRÍLOHA Č. 11: MESAČNÉ VÝKAZY – VZOR  

 

Kalkulačná (nákladová) položka ekonomicky oprávnených nákladov  [bude doplnený 

aktuálny mesiac a 

rok] v EUR bez 

DPH 

Nápočet v EUR 

bez DPH 

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     

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 % 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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C. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym subjektom môže byť 

fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ do 

predloženia ponuky nevyžaduje od skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu Zákazky 

vytvorenie právnych vzťahov. 

 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 

osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti 

preukazuje spoločne za všetkých členov skupiny. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) Zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu Zákazky, 

ktorú má zabezpečiť. 

 

Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť 

jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto 

doklady predkladá Verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 Zákona o verejnom 

obstarávaní v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch. 

Jednotný európsky dokument (ďalej aj „JED") obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho 

subjektu, že: 

 

(a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 

 

(b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu 

záujemcov, ak Verejný obstarávateľ počet záujemcov, 

 

(c) poskytne Verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. 

 

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa predchádzajúceho odseku aj o 

tejto osobe. 

 

Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek Verejného 

obstarávateľa, 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, hospodársky subjekt 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. 

 

JED musí byť vyhotovený v jazyku predkladanej ponuky. Ak sa skupina dodávateľov zúčastňuje na 

postupe verejného obstarávania spoločne, musí predložiť samostatný jednotný európsky dokument 

pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v častiach II až IV. Štandardného formulára 

jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. 

 

Vzor JED predkladá Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2: Jednotný európsky dokument k Súťažným 

podkladom. 
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Pri vyplnení JED-u sa uchádzač riadi manuálom, zverejneným na stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie:  

 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 

 

Uchádzač si môže vzor formulára JED-u stiahnuť vo formáte.rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, z 

webového sídla ÚVO. 

 

Hospodársky subjekt môže JED použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak 

potvrdí, že informácie v pôvodnom JED sú naďalej aktuálne. 

 

Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho 

priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o 

predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 

Verejnému obstarávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak Verejný 

obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

 

Ak Verejný obstarávateľ má k dokladom prístup priamo a bezodplatne v elektronických databázach, 

tieto od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do 

elektronickej databázy. 

 

Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného 

verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné. 

 

V prípade, že uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-

om, uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí predložia Verejnému 

obstarávateľovi v lehote nie kratšej ako 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 

všetky doklady podľa časti C. Podmienky účasti týchto Súťažných podkladov a to nasledujúcim 

spôsobom: 

 

- uchádzači predložia Verejnému obstarávateľovi 1 všetky doklady, ktoré predtým nahradili JE-

om, a ku ktorým Verejný obstarávateľ nemá prístup priamo a bezodplatne v elektronických 

databázach, príp. ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a 

platné, 

 

- predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v JED-e, 

 

- doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v časti C. Podmienky účasti týchto Súťažných podkladov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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C.1 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

podľa ust. § 32 Zákona o verejnom obstarávaní 

 

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

osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

 

(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 ES, 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 majetok uchádzača 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. 

 

PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

 

písm. (a): doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 (tri) mesiace (uchádzač - právnická 

osoba predloží aj výpis z registra trestov tejto právnickej osoby), 

 

písm. (b): doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 

mesiace, 

 

písm. (c): doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
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písm. (d): doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

 

písm. (e): doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

 

písm. (f): doloženým čestným vyhlásením. 

 

Podľa ust. § 32 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní: Ak uchádzač alebo záujemca 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 Zákona o verejnom 

obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Podľa ust. § 32 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní: Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu 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 uchádzača alebo záujemcu. 

 

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného 

postavenia podľa § 152 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych 

subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 

Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom 

iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní. Obstarávateľská organizácia musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený 

uchádzačom. 

 

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí 

zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil 

doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 Zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo 

potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní . 
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C.2 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA EKONOMICKÉHO A FINANČNÉHO 

POSTAVENIA 

podľa ust. § 33 Zákona o verejnom obstarávaní 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky finančného a ekonomického postavenia podľa ust. § 33 Zákona 

o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje doložením nasledovných dokladov: 

 

(a) Podľa ust. § 33  ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením vyjadrenia 

banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že: 

 

(aa) uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete,  

 

(ab) uchádzač si plnil a plní voči banke a / alebo pobočke zahraničnej banky všetky záväzky, 

ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu/ov, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z 

úverových vzťahov, 

 

(ac) účet/účty uchádzača otvorené v banke a /alebo v pobočke zahraničnej banky neboli 

a nie sú predmetom exekúcie. 

 

a to za predchádzajúce tri kalendárne roky od vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku 

ÚVO (rozhodujúce obdobie: roky 2015, 2016, 2017, až ku dňu zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania – príp. k neskoršiemu dňu). Ak nie je možné predložiť 

vyhlásenie banky a / alebo pobočky zahraničnej banky za rozhodujúce obdobie podľa 

predchádzajúcej vety, predloží uchádzač vyhlásenie banky / pobočky zahraničnej banky za 

kratšie obdobie,  za ktoré sú požadované údaje uvedené v bodoch (aa) – (ac) dostupné 

v závislosti od vzniku resp. začatia prevádzkovania činnosti uchádzača, resp. zriadenia jeho 

účtu.  

 

V prípade, ak nie je možné predložiť vyjadrenie banky a / alebo pobočky zahraničnej banky za 

požadované rozhodujúce obdobie, uchádzač je povinný uviesť dôvod, pre ktorý nie je možné 

predložiť vyjadrenie banky a / alebo zahraničnej banky za celé rozhodujúce obdobie. 

Uvedený dôvod môže uchádzač uviesť v čestnom vyhlásení, ktorým uchádzač vyhlasuje, že 

v iných bankách / pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých potvrdenie predkladá, 

nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky (viď text nižšie). 

 

Ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a / alebo v pobočkách zahraničných bánk, 

predloží požadované vyjadrenie z každej takejto banky a / alebo pobočky zahraničnej banky.  

 

Vyjadrenie banky a / alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako originál, 

alebo overená kópia. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a / alebo pobočky 

zahraničnej banky. 

 

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách / 

pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých potvrdenie predkladá, nemá vedené účty a ani 

žiadne iné záväzky. Čestné vyhlásenie musí byť vlastnoručne podpísané uchádzačom alebo 

inou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  
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ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

 

V tejto požiadavke Verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda 

požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej 

spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom. 

 

(b) Podľa ust. § 33  ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením prehľadu o 

dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet Zákazky týka za predchádzajúce tri 

hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 

predmet Zákazky týka, vo forme prehľadnej tabuľky, v ktorej bude uvedený dosiahnutý obrat 

uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet Zákazky týka, za jednotlivé roky uvedený v mene EUR  

 

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku ÚVO. Obratom v 

oblasti, ktorej sa predmet Zákazky týka, Verejný obstarávateľ rozumie poskytovanie služieb 

prepravy osôb autobusovou dopravou. 

 

Uchádzač k prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet Zákazky týka predloží 

aj výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, potvrdené príslušným 

daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom za predchádzajúce tri 

hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti.  

 

Ak uchádzač eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na oficiálnom 

internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií 

Slovenskej republiky), nie je povinný predkladať overený výkaz ziskov a strát alebo overený 

výkaz o príjmoch a výdavkoch, ale o tejto skutočnosti predloží čestné vyhlásenie uchádzača, 

v ktorom uvedie odkaz na príslušnú webovú stránku (link) kde je dotknutý výkaz evidovaný. 

Čestné vyhlásenie musí byť vlastnoručne podpísané uchádzačom alebo inou osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača.7 

 

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ 

 

Dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet Zákazky týka, súhrnne za 

predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 

alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 6.507.951,45 EUR 

(slovom: šesť miliónov päťstosedemtisíc deväťstopäťdesiatjeden eur a štyridsaťpäť 

eurocentov) bez DPH. 

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI 

 

Verejní obstarávatelia požadovaním tejto podmienky účasti skúmajú finančné a ekonomické 

postavenie uchádzača. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné 

vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia 

alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo 

                                                           
7 Uchádzač je oprávnený podľa vlastného uváženia predložiť čestné vyhlásenia podľa písm. (a) a (b) tejto časti Súťažných 

podkladov buď na jednom dokumente, alebo každé na osobitnom dokumente. 
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verejnom obstarávaní Verejní obstarávatelia stanovili podmienky splniteľné 

a nediskriminačné, ktoré sa vzťahujú na zadávanú Zákazku – Verejní obstarávatelia stanovili 

podmienky účasti primerane k predmetu Zákazky. Výška obratu v oblasti, ktorej sa predmet 

Zákazky týka poskytuje Verejným obstarávateľom primeranú záruku, že uchádzač bude 

schopný plniť predmet verejného obstarávania. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo 

vzťahu k predmetu Zákazky vzhľadom na rozsah predmetu Zákazky, predpokladanú hodnotu 

Zákazky a dĺžku trvania tejto Zákazky. 

 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 

finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo 

záujemca Verejným obstarávateľom preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje 

osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť 

podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 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) Zákona o verejnom 

obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

Verejní obstarávatelia požadujú, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť 

použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie Zmluvy 

spoločne. 

  

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného 

a ekonomického postavenia dokument určený Verejnými obstarávateľmi, môže finančné a ekonomické 

postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý Verejní obstarávatelia budú považovať za 

vhodný. 

 

Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením JED podľa ust. § 39 Zákona o verejnom 

obstarávaní. 
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C.3 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI 

podľa ust. § 34 Zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky technickej spôsobilosti podľa ust. § 34 Zákona o verejnom 

obstarávaní, ktoré preukazuje doložením nasledovných dokladov: 

 

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

poskytnutých služieb za predchádzajúce tri kalendárne roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania vo vestníku ÚVO (rozhodné obdobie: 2015, 2016, 2017) s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní; referencia musí obsahovať náležitosti 

podľa ust. § 12 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ 

 

Verejní obstarávatelia požadujú, aby objem dosiahnutých dodávok poskytnutých služieb, t. j. 

poskytovanie služieb prepravy osôb v celkovom súhrne bol minimálne vo výške 6.507.951,45 

EUR (slovom: šesť miliónov päťstosedemtisíc deväťstopäťdesiatjeden eur a štyridsaťpäť 

eurocentov) bez DPH spolu za predchádzajúce tri kalendárne roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania vo vestníku ÚVO (rozhodné obdobie: 2015, 2016, 2017).  

 

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku ÚVO. 

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI 

 

Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu Zákazky a jej potreba sleduje cieľ nájsť 

uchádzača, ktorý má dostatočné skúsenosti s poskytovaním služieb porovnateľného rozsahu 

ako je predmet Zákazky. 

 

(b) Podľa ust. § 34  ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením opisu 

technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. Uchádzač 

predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy EN ISO 

9001 – systém manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, pričom Verejní 

obstarávatelia uznajú ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských 

štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré 

sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality. 

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

 

V tejto požiadavke Verejných obstarávateľov nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda 

požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a 

odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača. 

 

(c) Podľa ust. § 34  ods. 1 písm. h) Zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení 

enviromentálneho manažérstva, ktoré použije uchádzač pri plnení Zmluvy. Uchádzač predloží 
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certifikát o zavedení systému enviromentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy EN 

ISO 14001 – systém enviromentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, pričom 

Verejní obstarávatelia uznajú ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi 

členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené 

uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam enviromentálneho manažérstva. 

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

 

V tejto požiadavke Verejných obstarávateľov nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda 

požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a 

odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača. 

 

(d) Podľa ust. § 34  ods. 1 písm. j) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením opisu technického 

vybavenia, ktoré bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu Zákazky. 

 
 

TECHNICKÉ PODMIENKY MINIMÁLNA 

POŽADOVANÁ 

ÚROVEŇ  

Počet vozidiel – všetky vozidlá musia byť vybavené troma dverami na nástup 

a výstup cestujúcich a musia spĺňať homologizáciu pre SK, legislatívne 

podmienky pre verejnú cestnú dopravu a právnymi predpismi stanovené normy 

min. 32 

Podiel s ekologickým pohonom z celkového počtu 

vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky 

CNG 

min 50 % 
Elektro 

iné 

Podiel nízkopodlažných a lowentry vozidiel z celkového počtu vozidiel 

použitých na plnenie predmetu Zákazky 

min 90 % 

Podiel elektronických tabúľ vo vozidlách z 

celkového počtu vozidiel použitých na plnenie 

predmetu Zákazky 

predná strana    

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

min 90 % 

bočná strana  

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

zadná strana 

(podiel si stanoví uchádzač pri 

zachovaní minimálnej 

požadovanej úrovne) 

Podiel vozidiel vybavených systémom GPS napojeného na dispečerské riadenie 

dopravcu z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 

100 % 

Podiel elektronických pokladní na výdaj cestovných lístkov v autobusoch z 

celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie predmetu Zákazky 

100 % 

Podiel WiFi vo vozidlách z celkového počtu vozidiel potrebného na plnenie 

predmetu Zákazky 

min 90 % 
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Priemerný vek vozidiel použitých na plnenie predmetu Zákazky max. 10 rokov 

Najstarší autobus použitý na plnenie predmetu Zákazky max. 16 rokov 

Kapacita autobusov: 

počet miest na sedenie min. 20 

a súčasne počet miest na 

státie 
min. 40 

Uchádzač je povinný akceptovať všetky doposiaľ vydané dopravné karty používané v mestskej 

hromadnej doprave (Prievidza, Bojnice) počas obdobia účinnosti Zmluvy – uchádzač preukáže 

čestným vyhlásením, že akceptuje všetky doposiaľ vydané dopravné karty používané v Mestskej 

hromadnej doprave počas obdobia účinnosti Zmluvy. 

Uchádzač je povinný poskytovať informačné miesto so službami informačného a predajného servisu 

pre účely MHD 

 

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technických požiadaviek na vozidlový park 

uchádzač zdokumentuje dostatočne podrobným a názorným spôsobom vrátane dôkazných 

prostriedkov tak, aby Verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

uchádzačom. Ak uchádzač nespĺňa podmienku účasti týkajúcu sa technických požiadaviek 

na vozidlový park ku dňu predloženia ponuky, je povinný preukázať, že vyššie uvedené 

podmienky bude spĺňať ku dňu podpisu Zmluvy (napr. zmluvou o budúcej zmluve).  

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI 

 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti vo vzťahu k predmetu Zákazky: 

Podmienky účasti sú primerané k predmetu Zákazky a poskytnú Verejným obstarávateľom 

informácie o tom, že uchádzač má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého 

alebo podobného charakteru ako predmet tejto Zákazky. 

 

(e) Podľa ust. § 34  ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením dokladu 

o odbornej kvalifikácií vedúceho dopravy uchádzača. 

 

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).8 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.  

 

Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením relevantného dokladu o odbornej 

spôsobilosti vedúceho dopravy uchádzača.  

 

                                                           
8 Ust. § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o cestnej doprave, článok 4 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. 
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ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI 

 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti vo vzťahu k predmetu Zákazky: 

Podmienky účasti sú primerané k predmetu Zákazky a poskytnú Verejným obstarávateľom 

informácie o tom, že uchádzač má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého 

alebo podobného charakteru ako predmet tejto Zákazky a má / bude mať ku dňu podpisu 

Zmluvy odborne spôsobilú osobu ako garanta zabezpečujúceho riadne vykonávanie 

Dopravných služieb. 

 

(f) Podľa ust. § 34  ods. 1 písm. l) Zákona o verejnom obstarávaní: uvedením podielu plnenia zo 

Zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. 

 

 

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 Verejným obstarávateľom preukázať, že pri plnení 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. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie 

poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zákazky, na ktorú boli kapacity 

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

kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) Zákona 

o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude 

reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 

Verejní obstarávatelia požadujú, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť 

použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie 

Zmluvy spoločne. 

 

Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením JED podľa ust. § 39 Zákona o verejnom 

obstarávaní. 
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PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 

 

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.2: Jednotný európsky dokument 
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PRÍLOHA Č. 1: NÁVRH NA PLANENIE KRITÉRIÍ 

 

 

Verejní obstarávatelia: mesto Prievidza, mesto Bojnice 

 

Predmet Zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v 

pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice 

na obdobie 10 rokov (2019 – 2028) 

 

Uchádzač9: 

Obchodné meno:  .......................................................................................................................... 

Sídlo / miesto podnikania: .......................................................................................................................... 

IČO:    .......................................................................................................................... 

Osoba oprávnená konať  

za uchádzača, funkcia:  .......................................................................................................................... 

 

Kontakt na uchádzača: 

Kontaktná osoba, funkcia: .......................................................................................................................... 

Tel. č.: ......................................................................, E-mail: ................................................................................. 

 

 

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

pri objeme dopravných služieb: 1 456 758 km 

A B C D 

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) 

    

 

 

 

 

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

a jej prílohami. 

 

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch 

verejného obstarávania. 

 

 

 

 

                                                           
9 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tejto časti formulára uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého 

si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a kontaktné údaje na každého uchádzača skupiny. 
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Kalkulačná (nákladová) položka  maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov  

Cena v EUR bez 

DPH / 

kalendárny rok 

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 *           

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 % 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. 

 

V ......................................................, dňa ................................................... 

 

podpis uchádzača:  ............................................................................................ 

obchodné meno uchádzača: ........................................................................................... 

osoba oprávnená konať za uchádzača: ........................................................................................... 

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

titul, meno a priezvisko, funkcia 
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PRÍLOHA Č.2: JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT 

 

 

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00 

 

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo 

obstarávateľa 

 

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie 
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie10. Referenčné číslo príslušného oznámenia11 uverejneného 
v Úradnom vestníku Európskej únie : 
 
Ú. v. EÚ S číslo [  ], dátum [  ], strana [  ] 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [  ][  ][  ]/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného 
obstarávania. 
 
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie 
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz  
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........] 

 

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie 
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť 
hospodársky subjekt. 

 

Identifikácia obstarávateľa12 Odpoveď: 

 Názov: Mesto Prievidza  

Sídlo: Nám. Slobody 14 , 971 01 Prievidza  

Štát: Slovenská republika 

                                                           
10 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre 
obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom 
elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám. 
11 V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, 
alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne 
oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo 
oznámenia o existencii kvalifikačného systému. 
12 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného 
obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov. 
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Kód NUTS: SK022 

IČO: 00 318 442  

DIČ: 2021162814 

URL adresa:http://www.prievidza.sk  

URL profil: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/zakazky /5192  

 

Názov: Mesto Bojnice 

Sídlo: Sládkovičova 1 , 972 01 Bojnice  

Štát: Slovenská republika 

Kód NUTS: SK022 

IČO: 00 318 001  

DIČ: 2021162638 

URL adresa: http://www.bojnice.sk   

URL profil: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/detail/5159   

 

O aké obstarávanie ide? Odpoveď: 

Názov alebo skrátený opis obstarávania13 Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo 
verejnom záujme v pravidelnej autobusovej 
doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto 
Bojnice 

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)14: 

5708/2018 

 

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
vypĺňa hospodársky subjekt. 

 

 

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu 

A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE 

                                                           
13 Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia. 
14 Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia. 

http://www.prievidza.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky%20/5192
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky%20/5192
http://www.bojnice.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5159
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5159
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15 Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
16 Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných 

podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky: 

podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha 

neprekračuje 2 milióny EUR. 

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 

súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. 

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 

250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 

miliónov EUR. 

17 Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5. 

Identifikácia: Odpoveď: 

Názov :  [  ] 

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: 
 
Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, 
uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa 
vyžaduje a je uplatniteľné. 

[  ] 
 
[  ] 

Poštová adresa: [...........] 

Kontaktné osoby15: 
Telefón: 
E-mail: 
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k 
dispozícii): 

[...........] 
[...........] 
[...........] 
[...........] 

Všeobecné informácie: Odpoveď: 

Je hospodársky subjekt mikropodnik16, malý alebo 
stredný podnik? 

 

Áno
   

Nie
   

 

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené17: je 
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, 
„sociálny podnik“18 alebo zabezpečí plnenie zákazky 
v rámci programov chránených pracovných miest? 
Ak áno, 
 
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne 
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov? 
 
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo 
kategórií zdravotne postihnutých alebo 
znevýhodnených pracovníkov patria príslušní 
zamestnanci? 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
[...........] 
 
 
[...........] 

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt 
zapísaný v úradnom zozname schválených 
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné 
osvedčenie (napríklad v rámci národného 
(pred)kvalifikačného systému)? 

 

Áno
   

Nie
 

Neuplatňuje sa
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Ak áno: 
 
Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu 
B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, 
v prípade potreby vyplňte časť V a v každom 
prípade vyplňte a podpíšte časť VI. 

 
a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia 

a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu 
alebo osvedčenia: 

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie 
k dispozícií v elektronickom formáte, 
uveďte:  

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis 
alebo osvedčenie a v príslušnom prípade 
klasifikáciu získanú v úradnom zozname19: 

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na 
všetky požadované podmienky účasti? 

 

 
 
 
 
 
 

 
a) [...........] 

 
 

b) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo 
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........][...........] 

c) [...........] 
 

 

       d)             
Áno

   
Nie

   
 

Ak nie: 
 
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, 
oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby 
 
Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch: 
 

d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť 
osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov 
na sociálne zabezpečenie a daní, alebo 
informácie, ktoré verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
umožnia získať toto osvedčenie priamo 
prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej 
databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, 
ktorá je k dispozícii bezplatne? 

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 d)       
Áno

   
Nie

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........][...........] 

Forma účasti: Odpoveď: 

Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe 
obstarávania spoločne s inými subjektmi20? 

 

Áno
   

Nie
   

 

 

                                                           
18 To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo 

znevýhodnených osôb. 

19 Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení. 
20 Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne. 
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B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU 

 

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely 
tohto postupu obstarávania: 

 

Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď: 

Celé meno; 
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa 
vyžadujú: 

[...........] 
[...........] 
 

Pozícia/zastupujúci: [...........] 

Poštová adresa: [...........] 

Telefón: [...........] 

E-mail: [...........] 

Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie 
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...): 

[...........] 
 

 

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV 

 

Dôvera: Odpoveď: 

Využíva hospodársky subjekt kapacity iných 
subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti 
stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá 
stanovené ďalej v časti V? 

 

Áno
   

Nie
   

 

 

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom 
budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných 
subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov. 
 
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria 
k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných 

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie. 

Ak áno: 
a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu 

v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt 
zodpovedný za osobitné úlohy...): 

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa 
zúčastňujú na postupe obstarávania 
spoločne: 

c) V prípade potreby názov zúčastnenej 
skupiny: 

 
a) [...........] 

 
 

b) [...........] 
 
 

c) [...........] 
 

Časti Odpoveď: 

Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa 
hospodársky subjekt chce uchádzať: 

[  ] 



Strana 113  
 

zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt 
obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce. 
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte 
informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov21. 

 

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY HOSPODÁRSKY 

SUBJEKT NEVYUŽÍVA 

 

 

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ). 

 

Subdodávatelia: Odpoveď: 

Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú 
časť zákazky tretím stranám? 

 

Áno
   

Nie
   

 
Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam 
navrhovaných subdodávateľov: 
[...........] 

 

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií 
v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre 
každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov. 

 

 

Časť III: Dôvody na vylúčenie 

 

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN 

 

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia: 
1. Účasť v zločineckej organizácii22; 
2. Korupcia23; 

                                                           
21 Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3. 
22 Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42). 
23 Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo 
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v.  ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového 
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 
31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu. 
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3. Podvod24; 
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami25; 
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu26; 
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi27; 

 

  

                                                           
24 V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 

27.11.1995, s. 48). 

25 Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. 
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo 
navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia. 
26 Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. 
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15). 
27 Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 

obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové 

rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1). 
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Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa 
vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody 
uvedené v článku 57 ods. 1 smernice: 

Odpoveď: 

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, 
ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má 
právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo 
vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom 
odsúdený z jedného z uvedených dôvodov 
rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, 
alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia 
stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? 

 

Áno
   

Nie
   

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu): 
 
[...........][...........][...........]28 

Ak áno, uveďte29: 
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 

6 ide a dôvod odsúdenia, 
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená; 
c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku: 

 
a) dátum:[  ], bod/body: [  ], dôvody: [  ] 
 
b) [...........] 
c) dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný 

bod/body [  ] 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu): 
 
[...........][...........][...........]30 

V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt 
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť 
napriek existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie31 („samo očistenie“)? 

 

Áno
   

Nie
   

 

Ak áno, opíšte prijaté opatrenia32: [...........] 

 

 

  

                                                           
28 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
29 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
30 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
31 V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ. 
32 Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo 

ukazovať primeranosť prijatých opatrení.  
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B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

Platby daní alebo príspevkov na sociálne 
zabezpečenie: 

Odpoveď: 

Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti 
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, 
ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je 
krajina sídla? 

 

Áno
   

Nie
   

 

 
 
Ak nie, uveďte: 

a) Krajinu alebo príslušný členský štát 
b) Príslušnú sumu 
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia 

povinností 
 

1. Prostredníctvom súdneho alebo 
administratívneho rozhodnutia: 
 

- Je rozhodnutie konečné a záväzné? 
 

- Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku 
a rozhodnutia. 
 

- V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje 
priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia 
vylúčenia: 
 

2. Inými prostriedkami? Spresnite: 
 

d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti 
tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú 
dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo 
príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane 
akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov 
alebo sankcií? 

Dane Príspevky na sociálne 
zabezpečenie 

 
a) [...........] 
b) [...........] 
 

 
 

c1) 
Áno

   
Nie

   
 

Áno
   

Nie
   

 
- [...........] 
 
 
- [...........] 
 
 
 
c2) [...........] 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
Ak áno, uveďte 
podrobnosti: 
[...........] 
 

 
a) [...........] 
b) [...........] 
 

 
 

c1)
Áno

   
Nie

   
 

Áno
   

Nie
   

 
- [...........] 
 
  
- [...........] 
 
 
 
c2) [...........] 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
Ak áno, uveďte 
podrobnosti: 
[...........] 
 

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní 
alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú 
dostupné v elektronickom formáte, uveďte: 

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu)33: 
[...........][...........][...........] 

 

 

 

                                                           
33 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
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C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA34 

 

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov  
na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. 
Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné 
pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania. 

 

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, 
konfliktu záujmov alebo profesionálneho 
pochybenia 

Odpoveď: 

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, 
svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva35? 

 

Áno
   

Nie
   

 

Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby 
sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii 
dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? 

Áno ☐       Nie   ☐ 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej 
z týchto situácií: 

a) úpadok, alebo 
b) konkurz alebo likvidácia, alebo 
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo 
d) je v akejkoľvek podobnej situácii 

vyplývajúcej z podobného konania podľa 
vnútroštátnych zákonov a iných právnych 
predpisov36 alebo 

e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd 
alebo 

f) jeho podnikateľské činnosti sú 
pozastavené? 

 

Áno
   

Nie
   

 

Ak áno: 
- Uveďte podrobné informácie: 
- Uveďte dôvody, prečo je hospodársky 

subjekt napriek tomu schopný plniť 
zákazku, pričom sa zohľadnia platné 
vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce 
sa pokračovania podnikateľskej činnosti za 
týchto okolností37? 

 
- [...........] 
- [...........] 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ. 
35 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ. 
36 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady. 
37 Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod 

písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď  je však 

hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.  
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Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného 
odborného pochybenia38? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 

Áno
   

Nie
   

 
 [...........] 

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 
 

Áno
   

Nie
   

 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými 
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť 
hospodársku súťaž? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 

Áno
   

Nie
   

 
 [...........] 
 

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 

Áno ☐       Nie   ☐ 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte 
záujmov39 z dôvodu jeho účasti na postupe 
obstarávania? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 

Áno
   

Nie
   

 
[...........] 

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik 
súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy 
postupu obstarávania? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
[...........] 

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že 
predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca 
verejná zákazka s obstarávateľom alebo 
predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená 
predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným 
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto 
predchádzajúcou zákazkou? 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
 
 [...........] 

                                                           
38 V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch. 
39 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
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Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 
 

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 
 

Áno
   

Nie
   

 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že: 
a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri 

predkladaní informácií vyžadovaných na 
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie 
alebo splnenia podmienok účasti; 

b) nezadržal takéto informácie; 
c) môže bezodkladne predložiť podporné 

dokumenty požadované verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom a 

d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací 
proces verejného obstarávateľa s cieľom 
získať dôverné informácie, ktoré môžu 
poskytnúť nenáležité výhody v rámci 
postupu verejného obstarávania, alebo 
z nedbalosti neposkytol zavádzajúce 
informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv 
na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, 
výberu alebo zadania zákazky? 

 

Áno
   

Nie
   

 

 

 

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH 

PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA 

 

 

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď: 

Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, 
ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch? 
 
Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 

Áno
   

Nie
   

 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........]40 

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne 
dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt 
samočistiace opatrenia? 
 
Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia: 

 

Áno
   

Nie
   

 
[...........] 

                                                           
40 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
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Časť IV : Podmienky účasti 

 

 

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že : 

 

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI 

 

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení,  
že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV: 

 

Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď 

 
Spĺňa požadované podmienky účasti: 

 

Áno
   

Nie
   

 

A: VHODNOSŤ 

 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky 
účasti. 

 

Vhodnosť  Odpoveď 

1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo 
obchodných registroch vedených v členskom 
štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo41: 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

[...........] 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: 
je osobitné povolenie alebo členstvo 
v konkrétnej organizácii potrebné na to, 
aby bolo možné poskytovať príslušné služby 
v krajine usadenia hospodárskeho 
subjektu? 
 

 

Áno
   

Nie
   

Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo 
ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: 
[...........] 

 

Áno
   

Nie
   

                                                           
41 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa 
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe. 
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Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 
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B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE 

 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky 
účasti. 

 

Ekonomické a finančné postavenie Odpoveď: 

1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho 
subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch je takýto: 
 
A/alebo 
 
1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch je takýto42: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(počet rokov, priemerný obrat): 
[...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho 
subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch pre 
požadovaný počet finančných rokov je takýto: 
 
A/alebo 
 
2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov 
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch je takýto43: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
 
 
(počet rokov, priemerný obrat): 
[...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu 
(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií 
za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku 
ktorému bol hospodársky subjekt zriadený 
alebo keď začal vykonávať svoju činnosť: 

[...........] 
 

 

 

 

                                                           
42 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
43 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
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4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele44 uvedené 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že 
skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ 
je takáto: 

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x 
a y45 – a hodnota): 
[...........],[...........]46 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

5. Poistená suma poistenia náhrady škôd 
vyplývajúcich z podnikateľského rizika 
hospodárskeho subjektu je takáto: 

  
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

[...........],[...........] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo 
finančné požiadavky, ktoré by mohli byť 
stanovené v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt 
vyhlasuje, že: 

 
Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť 
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, 
uveďte: 

[...........] 
 
 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti. 

 

Technická a odborná spôsobilosť Odpoveď: 

1.a) Len v prípade verejných zákaziek na   
uskutočnenie stavebných prác: 
 
Počas referenčného obdobia47 hospodársky subjekt 
vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu: 
 
Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa 
uspokojivého vykonania a výsledkov 
najdôležitejších stavebných prác dostupná 
elektronicky, uveďte: 

Počet rokov (toto obdobie je stanovené 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch): 
[...........] 
Stavebné práce : [...........] 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

                                                           
44 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 
45 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 
46 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
47 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov. 
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1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie 
služieb: 
 
Počas referenčného obdobia48, hospodársky 
subjekt doručil tieto hlavné zásielky stanoveného 
typu alebo poskytol tieto hlavné služby 
stanoveného typu: Pri zostavovaní zoznamu, 
uveďte výšku súm, dátumy a príjemcov, či už 
verejných alebo súkromných49: 

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch): 
[...........] 

opis sumy dátumy príjemcovia 

    

2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto 
technikov alebo technické orgány50, najmä 
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality: 
 
V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác hospodársky subjekt bude 
môcť využiť týchto technikov alebo technické 
orgány na vykonanie práce: 

[...........] 
 
 
 
 
[...........] 

3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické 
zariadenia a opatrenia na zabezpečenie 
kvality a jeho výskumné zariadenia sú: 

[...........] 

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení 
zákazky uplatňovať tento systém riadenia 
dodávateľského reťazca  a sledovací systém: 

[...........] 
 

5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, 
ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, 
alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo 
služieb, ktoré sú požadované na osobitný 
účel: 
 
Hospodársky subjekt umožní vykonanie 
kontrol51 výrobných kapacít alebo technickej 
spôsobilosti hospodárskeho subjektu 
a v prípade potreby študijných a výskumných 

 
 
 

Áno
   

Nie
   

 

                                                           
48 Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov. 
49 Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných 

aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby. 
50 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale 
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné 
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. 
51 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho 
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený. 
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prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality 
kontrolných opatrení.     

6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie 
a odbornú kvalifikáciu: 

 
a) Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, 

a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch) 

b) jeho riadiaci pracovníci: 

 
 
 
a) [...........] 

 
 

 
b) [...........] 

7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky 
schopný uplatňovať tieto opatrenia 
environmentálneho riadenia: 

[...........] 

8. Ročný priemerný počet zamestnancov 
hospodárskeho subjektu a počet riadiacich 
pracovníkov za posledné tri roky sú takéto: 

Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
 
Rok, počet riadiacich pracovníkov: 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické 
vybavenie  bude mať hospodársky subjekt 
k dispozícii na realizáciu zákazky: 

[...........] 

10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne 
zadať subdodávateľom52 túto časť (t. j. 
percento) zákazky: 

[...........] 

11. V prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru: 
 
Hospodársky subjekt poskytne požadované 
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa 
má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené 
osvedčenia o pravosti. 
 
V náležitosti prípadných hospodárskych 
subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude 
poskytovať požadované osvedčenie o pravosti. 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 
 

 
 
 

Áno
   

Nie
   

 
 
 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

12. V prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru: 
 
Môže hospodársky subjekt predložiť 
požadované osvedčenia vydané oficiálnymi 

 
 
 

Áno
   

Nie
   

                                                           
52 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity 
subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky 
dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C. 
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ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, 
ktoré majú priznanú právomoc vydávať 
potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne 
určená odkazmi na technické špecifikácie alebo 
normy, ktoré sú stanovené v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné 
dôkazné prostriedky možno poskytnúť. 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[...........] 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA 

 

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém 
zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva. 

 

Systém zabezpečenia kvality a normy 
environmentálneho manažérstva 

Odpoveď: 

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované normy zabezpečenia kvality vrátane 
prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia 
kvality možno poskytnúť: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:  

 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
 
 
[...........][...........] 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované systémy alebo normy 
environmentálneho manažérstva? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem 
environmentálneho manažérstva možno 
poskytnúť: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 

Áno
   

Nie
   

 
 
 
 
[...........][...........] 
 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
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[...........][...........][...........] 

 

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov 

 

 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť 
počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré 
sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré 
je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch 
uvedených v oznámení. 
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych 
partnerstiev: 

 

 

 

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že: 

 

Zníženie počtov Odpoveď: 

Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo 
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom 
obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom: 
 
V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo 
ostatné formy listinných dôkazov, pri každom 
uveďte, či má hospodársky subjekt požadované 
dokumenty: 
 
Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem 
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom 
formáte53, uveďte pre každý z nich: 

[...........] 
 
 
 
 

Áno
   

Nie
  54 

 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........]55 

 

Časť VI: Záverečné vyhlásenia 

 

 

                                                           
53 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka. 
54 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
55 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
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Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že 

boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností. 

 

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné 

formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď: 

 

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo 
na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je 
dostupná bezplatne56, alebo 

b) najneskôr do 18. októbra 201857 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú 
dokumentáciu k dispozícii. 
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte 

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal 

prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli 

v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre 

obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie 

v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)]. 

 

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........] 

 

 

                                                           
56 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán 
alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, 
aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom. 
57 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ. 
 


