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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 7 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Rokovacie konanie bez zverejnenia.

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

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.sala.sk

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)

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: 2.

Hlavné miesto poskytovania služieb: Územie mesta Šaľa

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa.

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 60112000-6. 

II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota: 60013,0000 EUR

Bez DPH.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Rokovacie konanie bez zverejnenia.

Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia:§ 58 písm.
a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola
predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk
nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na
predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v
predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za
predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa
podstatne nezmenia.

IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia 
Nie.

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 
Áno.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.

Číslo oznámenia vo VVO: 07883-MSS, číslo VVO 194/2011 z
06.10.2011.

Iné predchádzajúce uverejnenia.

Číslo oznámenia vo VVO: 10515-ZSS, číslo VVO 236/2011 z
06.12.2011.

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

Názov: Zmluva o službách vo verejnom záujme - výkon
mestskej autobusovej dopravy na území Mesta Šaľa č.
618/2011 uzatvorená podľa § 15 a § 30 zákona č. 168/1996
Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a § 261 a
nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 
20. 12. 2011

V.2. Počet predložených ponúk 
1

V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová
spoločnosť

IČO: 36545317

Považská 2, 940 14 Nové Zámky

Slovensko

Telefón: +421 317702525

Fax: +421 317702525

E-mail: sadsala@sadnz.sk

V.4. Informácie o hodnote zmluvy

Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky

Hodnota: 110000,0000 EUR

Bez DPH.

Celková konečná hodnota zákazky: 

Hodnota: 60013,0000 EUR

Bez DPH.

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet rokov.

Hodnota: 1



V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy 
Nie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z
fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia bolo
odoslané ÚVO dňa 1.12.2011. Začiatočná predpokladaná hodnota
zákazky predstavovala výkon služieb za roky 2012 a 2013. Hodnota
zákazky vo výške 60.013,00 EUR je výška úhrady za služby vo
verejnom záujme - výkon mestskej autobusovej dopravy na území
mesta Šaľa na rok 2012. Výška úhrady za služby vo verejnom záujme
- výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa na rok
2013 bude špecifikovaná v dodatku ku zmluve. Mená a priezviská
členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Mgr. Ing. Daniela
Vargová, Ing. Jana Nitrayová, Miroslav Políček, Peter Plenta, Mária
Szabová

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia 
2. 1. 2012


