
V ý z v a 
 

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 
 podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na poskytnutie služby 
„Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na rok 2008 – výkon vo verejnom 

záujme“ 
 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:                  Mesto Šaľa 
    Sídlo:                     Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
    IČO:                       00306185 
    Telefón:                  031/7705981-4 
    Fax:                        031/7706021 
    Kontaktná osoba:    Margita Simighová 
                                    technické veci: Ing. Ľubomír Astaloš 
    e-mail:                    simighova@sala.sk   
 
 
2. Typ zmluvy: Zmluva o výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie mestskej autobusovej   
    dopravy na území mesta Šaľa a Šaľa-Veča. 
 
    Slovník spoločného obstarávania: 60112200-8 
 
3. Stručný opis služieb: Výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa   
    a mestskej časti Šaľa - Veča podľa cestovného poriadku a požiadaviek verejného   
    obstarávateľa. Viac v súťažných podkladoch. 
 
4. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarania. 
 
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
6. Termín dodania:  od 1.1.2008 do 31.12.2008 
 
7. Poskytovanie súťažných podkladov: Súťažné podklady si záujemca môže vyzdvihnúť na   
    adrese ako v bode 1.u Ing.  Ľubomíra   Astaloša (kl.108)   osobne   po   vopred   telefonicky   
    dohodnutom termíne: 
    v pracovných dňoch od: 18.10.2007 do 26.10.2007 
    v pracovnom čase od: 8.00 – 14.00 h. 
     Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
 
8. Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje  sa.    
 
9. Lehota na predloženie ponúk: 12.11.2007 do 13.00 h. 
    Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená   
    v  bode 1. V  prípade  osobného  doručenia  uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne      
     v  pracovných  dňoch   tak  ako  v bode  7.  V  prípade,  že  uchádzač  predloží  ponuku   
     prostredníctvom poštovej zásielky  je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému   
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     obstarávateľovi. 
     Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
10. Otváranie ponúk: 13.11.2007 o 13.00 h v zasadačke Mestského úradu v Šali. 
 
11. Podmienky  financovania:    Predmet  obstarávania  bude  financovaný  z  rozpočtových   
      prostriedkov  mesta   Šaľa.  V zmysle  §  29b  písm.  c)  a  §  30  písm. d)  zákona  NR SR   
      č.168/1996  Z. z.  o   cestnej    doprave   bude   uhradená   dopravcovi   preukázaná   strata    
      podľa   vyhlášky  č. 151/2003 Z. z.  o  preukazovaní  predpokladanej  straty  z poskytnutia   
      výkonov vo   verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave za rok 2008 štvrťročne.  
 
12. Podmienky účasti uchádzačov:   
12. 1 Osobné postavenie:  
         Splnenie podmienok  a predloženie listinných dokladov stanovených v § 26 ods. 1 a 2   
         zák.  NR SR  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení:     

● potvrdenia príslušného daňového úradu,  Sociálnej poisťovne, zdravotných 
poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia,  

● potvrdenia príslušného súdu o tom, že na spoločnosť dopravcu nie je podaný 
návrh na likvidáciu alebo nebol vyhlásený konkurz, 

● potvrdenie príslušného inšpektorátu práce   
● výpis  z registra trestov   nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, 
● výpis  z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ponuky, 
● doklad  o oprávnení podnikať vo vnútroštátnej autobusovej doprave. 

         Tieto  doklady   môže  uchádzač  nahradiť  potvrdením  Úradu  pre  verejné obstarávanie   
         vydaného    podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. 
12.2 Finančné a ekonomické postavenie:  

           Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok   
          účasti:   ust. §  27 ods. 1 písm.  b) zák. NR SR  č. 25/2006 Z. z : 

• potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania   
alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. Uchádzač 
potvrdenie preukáže predložením fotokópie poistnej zmluvy alebo originálu 
písomného potvrdenia poisťovne o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa  

12.3 Technická spôsobilosť:  
        Informácie  a  formálne   náležitosti   nevyhnutné  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok    
        účasti:  ust. §  28 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z.:   
        Uchádzač   v    ponuke    predloží    nasledujúce    doklady,   ktorými   preukazuje   svoju   
        technickú  spôsobilosť:   

● fotokópiu licencie na vnútroštátnu autobusovú dopravu, ktorú udeľuje 
samosprávny kraj,   

● čestné vyhlásenie, že každý vodič, ktorý bude zabezpečovať autobusovú 
dopravu, má potrebný preukaz o absolvovaní zdokonaľovania odbornej 
spôsobilosti (platný vodičský preukaz), 

● fotokópiu platného dokladu o kontrole technického stavu vozidla minimálne 
dvoch autobusov, ktorými bude zabezpečovať predmet zákazky, 

● opis  technického vybavenia a opatrení použitých na zabezpečenie kvality a 
jeho študijných  a výskumných zariadení (doklad  o schopnosti garážovania, 
údržby a vykonávania technických kontrol a opráv vozidiel vo vlastných 



priestoroch; zabezpečenie výdaja cestovných lístkov a zliav na elektronické 
čipové karty (EČK) zakúpené občanmi, akceptácia EČK aj v rámci prímestskej 
dopravy; doklad o vykonávaní pravidelných lekárskych prehliadok 
a psychologických  vyšetrení vodičov autobusov; uspôsobenie autobusov pre 
prepravu osôb s telesným postihnutím, na prepravu kočíkov a pod.; 
zabezpečenie informačného systému, prehlásenie dopravcu – uchádzača o 
schopnosti vyhotoviť a umiestniť autobusové označníky na zastávkach MAD 
podľa cestovného poriadku; včasné a pravidelné zverejňovanie schválených 
cestovných poriadkov počas   trvania zmluvy), 

● údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo  o odbornej kvalifikácii riadiacich 
osôb, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, 

● údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
poskytnutie služby s uvedením nasledujúcich údajov: názov a typ autobusu, 
počet autobusov, počet miest na sedenie a počet miest na státie. 

12.4 Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 
• V prípade poruchy, havárie alebo inej nepredvídateľnej udalosti je dopravca 

povinný do 30 minút  poskytnúť náhradné vozidlo.  
• Schopnosť vykonávania MAD v rozsahu cestovného poriadku: 

-  predloženie kalkulácie predpokladanej straty na 1 kalendárny rok,      
      - akceptovanie súčasných tarifných podmienok stanovených cenovým   
         výmerom  mesta Šaľa č. 1/2005.  

12.5 Vyhlásenie  uchádzača,  že  súhlasí s  podmienkami  určenými verejným obstarávateľom,   
         podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
12.6 Vyhlásenie uchádzača o tom, že informácie v ponuke sú pravdivé. 
 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH   
 
14. Uplynutie lehoty viazanosti: 28.12.2007. 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      a) ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému   
          verejný obstarávateľ súťažné podklady poskytol, 
      b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak   
          nebudú   zodpovedať   finančným   možnostiam   verejného   obstarávateľa.   Verejný   
          obstarávateľ   neprijme   ponuku,   ktorej  ponuková  cena  prekročí  limit  určený  pre   
          podprahovú metódu. 
 
V Šali dňa 11.10.2007  
 
 
                                                                         Margita Simighová – reg. číslo C0227-342-2002 
                                                                         odborne spôsobilá osoba na ver. obstarávanie 
 
 
 


