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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. 
 

Druh postupu: Verejná súťaž. 
Druh zákazky: Služby. 

 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

 Mesto Šaľa   

IČO: 00306185   

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7   

Kontaktná osoba: Mária Szabová, Miroslav Políček   

Telefón: +421 317705981   

Fax: +421 317706021   

E-mail: mesto@sala.sk   
 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 
 Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno 

získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

 Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 

Iné (uveďte) 
 samostatný územný samosprávny a správny celok SR (v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov) 
 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

 § 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

 Iné (uveďte) 
 

 Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie. 

 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 

Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta 
Šaľa 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb 
c) Služby. 

  
 Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2 k zákonu): 2. 
 Hlavné miesto poskytovania služieb: Územie mesta Šaľa
 NUTS kód: 



  SK023. 
 

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku. 

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode 
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

 Výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa. 
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 60112000-6. 

II.1.7. Rozdelenie na časti 
 Nie. 
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 

Nie. 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

  
 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

 Hodnota: 91 666,6666 EUR 
II.2.2. Opcie 

Nie. 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

 Hodnota: 24 
 

 

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných prostriedkov. Výška úhrady za 
služby bude vykazovaná a predkladaná v štvrťročných intervaloch. Platby sa budú realizovať 
bezhotovostným stykom. 

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky účasti 
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí 
spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov a vykonávacej vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z.z., s hlavným dôrazom na predloženie 
nasledovných dokladov o odbornej spôsobilosti dopravcu v zmysle § 3 zákona č. 168/1996 Z.z. o 
cestnej doprave v znení neskorších predpisov: - potvrdenia príslušného daňového úradu, sociálnej 
poisťovne, zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, - potvrdenie príslušného súdu (čestné prehlásenie dopravcu) o tom, že na 
spoločnosť dopravcu nie je podaný návrh na likvidáciu alebo nebol vyhlásený konkurz, - potvrdenie
poisťovne o dojednaní súborovej zmluvy povinného zmluvného poistenia, - výpis registra trestov 
členov predstavenstva nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, - výpis z obchodného 
registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzať musí spĺňať podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukazuje ich dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 
ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže 
nahradiť uvedené doklady predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v 



zozname podnikateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom 
podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí 
spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov a vykonávacej vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z.z., s hlavným dôrazom na predloženie 
dokladov finančnej spoľahlivosti dopravcu v zmysle § 3a Zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej 
doprave. 

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť predložením dokladov o schopnosti splnenia 
všeobecných povinností dopravcu v zmysle § 4 a osobitných povinností dopravcu v zmysle § 8 
zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov: - kvalita technickej 
základne - počet autobusov, vek autobusov do 16 rokov, prevádzkovanie, garážovanie, údržba, 
technické kontroly a opravy vozidiel vo vlastných priestoroch, poistenie pre prípad zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, 
príjemcom vecí a tretím osobám, schopnosť náhrady vozidla v prípade poruchy, havárie alebo inej 
nepredvídateľnej udalosti do 1 hodiny, zabezpečenia výdaja cestovných lístkov a zliav na 
elektronické čipové karty (EČK) zakúpené občanmi, akceptácia EČK aj v rámci prímestskej dopravy,
- bezpečnosť prepravy a starostlivosť o zákazníka - vykonávanie pravidelných lekárskych prehliadok
a psychologických vyšetrení vodičov autobusov, uspôsobenie autobusov pre prepravu osôb s 
telesným postihnutím, na prepravu kočíkov a pod., zabezpečenie informačného systému, 
schopnosť (povinnosť) dopravcu umiestniť autobusové označníky na zastávkach mestskej 
autobusovej dopravy podľa cestovného poriadku. Uchádzač preukazuje schopnosť 
vykonávania mestskej autobusovej dopravy v rozsahu cestovného poriadku, uved. 
v súťažných podkladoch, predložením kalkulácie finančných prostriedkov na úhradu za 
služby na jeden kalendárny rok (2012) a výhľadovo na rok 2013 pri akceptácii 
súčasných tarifných podmienok stanovených cenovým výmerom Mesta Šaľa č. 1/2011. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie referencií o spoločnosti dopravcu. Referenčné listy 
musia obsahovať názov/obchodné meno objednávateľa, sídla objednávateľa, typ zmluvy, dátum 
uzatvorenia zmluvy, predmet zmluvy, zmluvnú lehotu poskytovania služieb, skutočnú lehotu 
poskytovania služieb, pôvodnú zmluvnú cenu v EUR vrátane DPH a samostatne uvedené dodatky k 
pôvodnej zmluvnej cene v EUR vrátane DPH, kontaktnú adresu objednávateľa, vrátane telefónnych
čísel u ktorých je možné overenie predkladaných informácií. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo overiť informácie zo strany uchádzača. Viac v súťažných podkladoch. 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Áno. 

 Odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisov

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
poskytnutie služby 
Nie. 

 

 

ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Druh postupu 
IV.1.1. Druh postupu 

Verejná súťaž. 
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na 

dialógu 
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 



Najnižšia cena. 
  
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 

Áno. 
  
IV.3. Administratívne informácie 
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

nie je 
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Nie. 
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych 

dokumentov 
 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
 Dátum: 4. 11. 2011. Čas: 13.00 h. 

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

 Dátum: 16. 11. 2011. Čas: 13.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

 Do termínu. 
 Dátum: 31. 1. 2012 
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk 
 Dátum: 16. 11. 2011. Čas: 13.30 h. 

 Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 41 sa 

nepoužije. 
 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 

Áno. 
 Odhadovaný čas uverejnenia nasledujúcich oznámení: september 2014
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie. 
VI.3. Ďalšie informácie 

1) Záujemca písomnú žiadosť o súťažné podklady doručí osobne, poštou, faxom alebo e-mailom na 
adresu podľa I.1 Adresa a kontaktné miesto (miesta) na ktorých možno získať súťažné podklady a 
doplňujúce dokumenty tohto oznámenia. V žiadosti o súťažné podklady záujemca uvedie názov a 
adresu sídla záujemcu, názov predmetu zákazky, meno a telefón kontaktnej osoby záujemcu. Verejný
obstarávateľ poskytne súťažné podklady osobne, alebo pošle poštou na adresu uvedenú v žiadosti o 
súťažné podklady. V prípade osobného prevzatia, si záujemca bezodkladne po vyžiadaní dohodne 
termín osobného prevzatia súťažných podkladov s kontaktnou osobou, ktorou vo veciach technických 
je Miroslav Políček, referát dopravy, Odbor technických činností, Mestský úrad Šaľa (č.t.: 
0317705981-4, číslo klapky 224, e-mailová adresa: policek@sala.sk). Pri osobnom prevzatí sa súťažné
podklady budú poskytovať v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. Komunikácia verejného 
obstarávateľa so záujemcami/uchádzačmi sa bude poskytovať písomne v slovenskom jazyku. 2) 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 3) 
Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v 
lehote podľa bodu IV.3.4 tohto oznámenia. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti 
nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: Verejná súťaž! Poskytovanie služieb vo verejnom 
záujme - výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa. Na vonkajšej strane obálky 
uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. 4) Verejný obstarávateľ 



požaduje predložiť 1 ponuku v jednom originálnom vyhotovení a v jednej fotokópiach. 5) Po úplnom 
vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať
pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude cena služby vo verejnom záujme v 
pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Šaľa za rok 2012 bez DPH. 6) Verejný 
obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po schválení zmluvy mestským zastupiteľstvom. 7) 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť návrh zmluvy o poskytovaní služieb vo 
verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Šaľa v dvoch 
originálnych vyhotoveniach, obe podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou. Návrh 
zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v tomto 
oznámení. 8) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložená ponuka je záväzná v lehote 
viazanosti ponúk do 31.1.2012 vrátane a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 
9) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 10) Čestné vyhlásenia uchádzača budú predložené v 
origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii a budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho zastupovanie, v prípade skupiny dodávateľov 
poverenou osobou na zastupovanie skupiny. V prípade podpísania čestných vyhlásení poverenou 
osobou, je požiadavka, aby súčasťou ponuky bola aj plná moc na zastupovanie štatutárneho zástupcu
s prijatím plnej moci poverenou osobou, toto predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.
11) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme - výkon pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa -
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky za 
obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2013 (24 mesiacov).  12) V súlade s článkom (15) NARIADENIA 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej doprave je možné predĺžiť dobu platnosti zmluvy o výkone vo 
verejnom záujme najviac o polovicu pôvodnej doby platnosti, a to z dôvodov uvedených v 
spomínanom článku nariadenia a v prípade dodržiavania podmienok v spomínanom článku nariadenia,
pričom podmienkou je, že sa zmluva zadala na základe spravodlivej verejnej súťaže. 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
30. 9. 2011 
 
 

 
 

 
 


