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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 23. 10. 2017  číslo  
 
 

K bodu:  Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu 
mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš. 
 
 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
 

 

I. Konštatuje 

1. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 123/2016 z 15.12.2016 schválilo postup výberu 

prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš verejným 

obstarávaním v súlade s platnou legislatívou. 

 

II. Berie na vedomie 

1. Súťažné podklady pre verejnú súťaž v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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III. Odporúča 

1. Primátorovi mesta zabezpečiť prípravu a priebeh verejného obstarávania na dopravcu mestskej 

autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš uzavretím mandátnej zmluvy s víťazným uchádzačom, 

vysúťaženým v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 

    
 
 
 
 
Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 
 

Mesto Liptovský Mikuláš, sa ako jedno z prvých samosprávnych orgánov v histórii SR  
rozhodlo na základe uznesenia MsZ č. 123/2016 zo dňa 15.12.2016, že nový prevádzkovateľ MAD 
bude vybratý na základe verejného obstarávania   v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a  s Nariadením EP a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej 
osobnej doprave 

 
Výstupom z verejného obstarávania bude zmluva s novým prevádzkovateľom MAD na 

obdobie 10 rokov s možnosťou jej predĺženia na ďalších 5 rokov s cieľom efektívnejšej, 
ekonomickejšej a dostupnejšej verejnej osobnej dopravy. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej 
PHZ) je 15 318 000 €/15 rokov. PHZ je počítaná ako predpokladaný komplexný náklad (cena 
služby) vynaložený na poskytovanie služieb za obdobie 15 rokov, to znamená 10 rokov trvania 
zmluvy a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní okrem iného i všetky 
formy opcií a všetky obnovenia zákazky, teda i možné predĺženie obdobia poskytovania služieb vo 
verejnom záujme v súlade s Nariadením 1370/2007 o 5 rokov. Od tejto hodnoty zákazky nie je 
odpočítaná žiadna položka (napríklad predpokladané tržby),  teda zahŕňa všetky nákladové 
položky vynaložené na zabezpečenie služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave 
na území mesta Liptovský Mikuláš za obdobie 15 rokov vrátane predpokladaných tržieb z 
cestovného.  

Uvedená PHZ bola počítaná ako predpokladaný náklad (cena služby) na 1. rok 
poskytovania služby a následne indexovaná 2% každoročným nárastom nákladových položiek. Na 
spôsob výpočtu predpokladanej PHZ bol použitý takýto mechanizmus, nakoľko dnes nie je možné 
predikovať infláciu ako ani defláciu oficiálne stanovenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
na obdobie 15 rokov. Preto hovoríme o Predpokladanej hodnote zákazky. 

Súčasťou hodnoty zákazky bude okrem výkonu samotných služieb aj povinnosť 
prevádzkovateľa disponovať moderným, ekologickým a kapacitne efektívnym vozovým parkom, 
ako aj zavádzanie moderných a inovatívnych riešení a technológii vo verejnej osobnej doprave 
s cieľom zlepšiť dopravnú mobilitu obyvateľov mesta. 

Podrobný postup samotného verejného obstarávania, pokyny a pre uchádzačov, kritéria 
pre vyhodnotenie ponúk, opis predmetu zákazky, podmienky účasti na VO, aukčný poriadok  
upravujú spracované súťažné podklady (príloha č. 1), na základe ktorých sa bude VO realizovať. 

 
 Vzhľadom k tejto výške predpokladanej hodnoty zákazky a najmä vzhľadom k zložitosti 
celého procesu verejného obstarávania je potrebné celý proces vrátane prípadných odvolacích 
konaní na Úrade pre verejné obstarávanie a prípravy zmluvy s víťazným uchádzačom zabezpečiť 
maximálne odborne s osobitným prístupom. Z tohto dôvodu je potrebné celú túto činnosť 
zabezpečiť externou spoločnosťou s doloženým know-how a skúsenosťami s touto špecifickou 
činnosťou, ako je obstarávanie dopravcu verejnej osobnej dopravy. 
 
 Z prieskumu trhu, ktorý bol vykonaný a v ktorom boli v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní oslovené tri spoločnosti, bola vybratá ako najvýhodnejšia ponuka právnej kancelárie 
JANČO a PARTNERI, s. r. o. a to jednak z pohľadu výšky ceny, ktorá je 19 500 € bez DPH ako aj 
z pohľadu ich know-how a skúseností, nakoľko úspešne zabezpečovali verejné obstarávanie na 
dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji. Predmetná 
finančná požiadavka je krytá v aktuálnom rozpočte na rok 2017 na programe 3.7 – Verejné 
obstarávanie. 
  
 Pre zabezpečenie tejto činnosti je potrebné uzatvoriť mandátnu zmluvu.    
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Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o. 
so sídlom Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 36 367 524 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 40982/B 

   

 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 

pre verejnú súťaž v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 
 

1/2017 
 

Názov zákazky: 
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme 

mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš 
 
 
Súlad súťažných podkladov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje: 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa __.__.____ 
................................................... 

                                                                                                               Mgr. Martin Garaj, PhD.  
 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa __.__.____ 
............................................................. 

                                                                                                            JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH 
 
 
Súťažné podklady po kontrole predmetu zákazky a procesu verejného obstarávania schvaľuje:  
 
 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa __.__.____ 
................................................... 
      Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                                                                                                                                          primátor 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

1. Všeobecné informácie 

1. Úvodné ustanovenia 
 
1.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky 

podmienky obstarávateľskej organizácie, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

1.2 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú 

dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie 

uvedené v týchto súťažných podkladoch. 

1.3 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. 

1.4 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania je maximálna. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo zmluvu 

nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky. 

2. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
 
Názov:   Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:   Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Štát:   Slovenská republika 
IČO:   00 315 524 
DIČ:   20 21 03 11 11 
URL:   www.mikulas.sk   
Profil:    http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971  
 
 
Kontaktné miesto:  
    
Štát:   Slovenská republika 
Úradné hodiny:  
Kontaktná osoba:   
Telefón:   
FAX:    
E-mail:    
 

3. Predmet verejného obstarávania a predmet zákazky 
 

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na poskytnutie služby. 
 

http://www.mikulas.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971
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Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš (ďalej aj 
„Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je  

a) záväzok Dopravcu poskytovať počas účinnosti tejto Zmluvy služby vo verejnom 

záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve a  

b) záväzok Objednávateľa poskytovať Dopravcovi počas účinnosti tejto Zmluvy úhradu 

za poskytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v tejto 

Zmluve. 

 
Tento popis je len základným orientačným popisom.  
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti: 
A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia; 
B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania; 
B.2 Opis predmetu zákazky 
  
týchto súťažných podkladov.  

 
Zákazka bude zadaná postupom zadávania nadlimitných zákaziek verejným 

obstarávateľom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3.1 Názov predmetu zákazky: 
 
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej 
autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš 
 

3.2 Číselný kód služieb pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV/SSO): 
 
60112000-6 – Služby verejnej cestnej dopravy 
63712000-3 – Pomocné služby pre cestnú dopravu 
 

3.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických 
špecifikácií: 
 
Pozri A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 
súťažných podkladov; 
Pozri B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných 
podkladov; 
Pozri B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 
 

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 obstarávateľskej organizácie.  



 

 

 
 

6 
 

 
5.2 Ak súčasťou ponuky 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 a termín poskytnutia predmetu zákazky 
 
7.1 Predmet zákazky bude poskytovaný na území mesta Liptovský Mikuláš. Bližšie 

vymedzenie miesta plnenia: Pozri B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

 

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2018 do 

31. decembra 2028. Zmluvu je možné v súlade s článkom 4 ods. 4 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo 

verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 

Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1170/70 predĺžiť najviac o 50 % za podmienok 

uvedených v článku 5, ods. 5.3 Zmluvy. 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov 
 
8.1 Predmet zákazky je financovaný  z finančných prostriedkov obstarávateľskej 

organizácie. 
 

9. Druh zákazky 
 
9.1   Typ zmluvy na poskytnutie služby: 
 
 RÁMCOVÁ ZMLUVA O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A 

ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY OSÔB V MESTE 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 
9.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky tvorí časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania a časť B.2 
Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

 

10. Lehota viazanosti ponuky 
 
10.1   Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 
_________. 

10.2  Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk v prípade uplatnenia revíznych postupov.  
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2. Dorozumievanie a vysvetľovanie 

11. Dorozumievanie 
 
11.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami alebo uchádzačmi sa 

uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov 
uvedených v ponuke. 

 
11.2 Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcom 

alebo uchádzačom sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, 

osobne, e-mailom alebo ich kombináciou v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 zákona o 

verejnom obstarávaní, t.j. v listinnej podobe. 

 

11.3 Pri poskytnutí informácií záujemcami alebo uchádzačmi e-mailom, doručia sa tieto 

informácie na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 2 aj v listinnej podobe 

prostredníctvom poštovej zásielky, iného doručovateľa alebo osobne, najneskôr do 3 

(troch) pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie e-mailom. 

 

11.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej e-mailom a 

informácie predloženej/doručenej v listinnej podobe, osobne alebo poštovou 

zásielkou/iným doručovateľom, je rozhodujúca listinná podoba. 

 

11.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie 

s obstarávateľskou organizáciou, 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. 

12. Určenie lehôt 
 
12.1 Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, 

keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 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. 

 

13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 
13.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na kontaktnom mieste uvedenom 
v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. 

 
13.2 Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v 

súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obstarávateľská 

organizácia bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred 
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uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 

dostatočne vopred. 

 

13.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená 

obstarávateľskej organizácii v listinnej podobe v takej lehote, aby obstarávateľská 

organizácia zabezpečila oznámenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 

Obstarávateľská organizácia odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie 
najneskôr do ... . ... .2017, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a 
zaslať záujemcom vysvetlenie. 
 

13.4 Ak si vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
alebo v súťažných podkladoch hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač 
nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky alebo na 
preukázanie splnenia podmienok účasti nepodstatný, obstarávateľská organizácia nie je 
povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 

14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
 
Obhliadka miesta poskytovania služieb nie je potrebná.  
 

3. Príprava ponuky 

15. Vyhotovenie a forma ponuky 
 
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu, a to perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

 

Obstarávateľská organizácia odporúča, aby ponuka uchádzača bola v oboch častiach 
ponuky "Ostatné" ako aj "Kritériá" zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí, teda aby každá časť ponuky tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje 
knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením 

páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo prípadne iným podobným druhom väzby. 
Prvá strana oboch častí ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača. Každá stránka oboch častí ponuky by mala byť podpísaná 
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a očíslovaná vzostupne od strany 1 po 
stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka v oboch 
častiach ponuky "Ostatné" ako aj "Kritériá" by mala obsahovať zoznam dokladov a 

dokumentov predkladaných uchádzačom. 
 

15.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 

15.3 Uchádzač predloží každú časť ponuky v dvoch vyhotoveniach označených ako 
„originál“ (listinná forma) a „kópia na CD/DVD“. 
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15.4 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 kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 19.1, písm. b) tejto časti 
súťažných podkladov, a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 
slovom "Ostatné" (doklady podľa bodu 19.1 okrem dokladov podľa bodu 19.1, 
písm. b) tejto časti súťažných podkladov). 

 

15.5 Kópiu ponuky v elektronickej forme vo formáte .pdf na CD/DVD obsahujúcu Návrh 
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa  bodu 19.1, písm. b) tejto časti 
súťažných podkladov predloží uchádzač spolu s listinnou formou v jednom obale 
(osobitne oddelenej a uzavretej časti) označenom slovom "Kritériá". 

 

15.6 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 19.1, písm. b) tejto časti súťažných podkladov predloží uchádzač spolu 
s listinnou formou v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) označenom 
slovom "Ostatné". 

 

15.7 Návrh zmluvy podľa bodu 19.1, písm. c) tejto časti súťažných podkladov vypracovaný 
v súlade s časťou B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania týchto 
súťažných podkladov predloží uchádzač v časti ponuky "Ostatné". Cenové 
podmienky v návrhu zmluvy uchádzač neuvádza. 

 

15.8 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú dôvernými informáciami v 
zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

15.9 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.  

 

15.10 Obstarávateľská organizácia odporúča uchádzačom v ponuke v oboch častiach 
predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a 
príloh. 

 

15.11 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.  

 

15.12 V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré 
uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo v zmysle § 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 § 7 
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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 
 

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. 
 

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 nebude sa 
k nej pripočítavať DPH. 

17.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR                 
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. 

17.3 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. 

17.4 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté 
obstarávateľskou organizáciou, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a 
charakter ponuky alebo dodávku predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť 
stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, 
nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb 
a opomenutí jeho povinností. 

 

18.  Zábezpeka ponuky 
 

18.1 Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. 

18.2 Zábezpeka je stanovená vo výške  100 000,- EUR (slovom: jedenstotisíc eur). 

18.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača  alebo 
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie. 

 
18.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky 

 
18.4.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

18.4.1.1 Záručná listina môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou 
bankou (ďalej len „banka“). 

18.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
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- banka uspokojí veriteľa (obstarávateľskú organizáciu) za dlžníka 
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech 
obstarávateľskej organizácie; 

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

- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do siedmych (7) dní po 
doručení výzvy obstarávateľskej organizácie na zaplatenie, na účet 
obstarávateľskej organizácie; 

- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou 
a účinnosť doručením záručnej listiny obstarávateľskej organizácii, 

- platnosť bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty viazanosti 
ponúk; 

- banková záruka zanikne 
a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla 

bankovú záruku obstarávateľskej organizácie, 
b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti 

obstarávateľskej organizácie, 
c) uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do 

uplynutia doby platnosti neuplatnila svoje nároky voči banke 
vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny. 

18.4.1.3 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľskú 
organizáciu za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
obstarávateľská organizácia požaduje 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. z. slovenského jazyka.  

 

18.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky 

 
Obstarávateľská organizácia uvoľní poskytnutú bankovú záruku uchádzačovi v súlade s    
§ 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

18.6 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie 

 
18.6.1 Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet obstarávateľskej 

organizácie vedený vo ... : 
 
            IBAN: ... 
            SWIFT: ... 

 
s uvedením identifikácie uchádzača do poznámky pri platbe: vnútroštátne identifikačné 
číslo uchádzača. Uchádzač uvedie do správy pre prijímateľa svoje obchodné meno. 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie 
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
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18.6.2 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na 
účet obstarávateľskej organizácie trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do 
uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

18.7 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky: 

 
18.7.1 Obstarávateľská organizácia vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 46 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
18.7.2 Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných 

prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich 
úrokov, ak ich banka poskytuje. 

 
18.8 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia. 

 
18.9 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 obstarávateľskej organizácii. 
Takto predĺžená zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až 
do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 
18.10 Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľskej organizácie len v prípade uvedenom 

v ustanovení § 46 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

19. Obsah ponuky 
 

19.1  Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk musí obsahovať: 

a) 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 (časť ponuky 

"Ostatné"); 

b) Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle časti A.2 Kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov vypracovaný 
podľa Prílohy č. 1 – Formulár na predloženie ponuky týchto súťažných podkladov 
(časť ponuky "Kritériá"). 

c) 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 obstarávateľskej organizácie 
stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch. Cenové podmienky v návrhu zmluvy uchádzač neuvádza. Návrh 

zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou, ktorá môže konať v mene 
uchádzača (časť ponuky "Ostatné"); 

d) Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v 
časti B.2 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 (časť 
ponuky "Ostatné"); 

e) Doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov 
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(časť ponuky "Ostatné"); 

f) 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 
obstarávateľskou organizáciou vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov 
požadované právne vzťahy (časť ponuky "Ostatné"); 

g) 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 (časť 
ponuky "Ostatné"); 

h) CD-DVD nosiče vyhotovené v zmysle bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 

týchto súťažných podkladov. (časť ponuky "Ostatné") alebo (časť ponuky 

"Kritériá"). 

 

20. Náklady na ponuku 
 

20.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 
 

20.2 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. 
 

4. Predkladanie ponuky 

21. Označenie obalov ponúk 
 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý bude obsahovať osobitne oddelenú 

a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a Návrhu 
zmluvy, 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. 
 

21.2 Vonkajší spoločný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu uvedenú v bode 23.1 týchto súťažných podkladov, 
- adresu uchádzača, 
- označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

- označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu“ 
21.3 Obal časti ponuky "Kritériá" musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu uvedenú v bode 23.1 týchto súťažných podkladov, 
- adresu uchádzača, 
- označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 
- označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu“ 
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- označenie: "Kritériá" 
21.4 Obal časti ponuky "Ostatné" musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu uvedenú v bode 23.1 týchto súťažných podkladov, 
- adresu uchádzača, 
- označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 
- označenie heslom verejnej súťaže: „Obstaranie dopravcu“ 
- označenie: "Ostatné" 

 

22. Predloženie ponuky 
 

22.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 

22.2 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 obstarávateľskej organizácii. 

22.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia 
ponuky. 

22.4 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. 

 

23. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 

23.1 Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu kontaktného miesta 
obstarávateľskej organizácie: 

 
Názov:   Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:   Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Štát:   Slovenská republika 
 

23.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: ... . ... 2017 
o 09:00 hod. stredoeurópskeho času. 

23.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej 
v bode 23.2 týchto súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 

24.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť, alebo odvolať len v 
lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2 týchto súťažných podkladov. 

24.2 Doplnenie alebo zmenu listinnej ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej listinnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej 
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zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača 
na adresu kontaktného miesta obstarávateľskej organizácie podľa bodu 23.1 týchto 
súťažných podkladov a doručením novej listinnej ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 23.2 týchto súťažných podkladov. 

 

5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

25. Otváranie ponúk 
 

25.1 Otváranie ponúk členmi komisie sa uskutoční v sídle obstarávateľskej organizácie. 

25.2 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, 
označenej ako "Kritériá" obstarávateľská organizácia zverejní v profile informáciu s 
uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je 
možné vykonať otváranie ponúk. 

25.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a „Kritériá“, komisia vykoná v súlade s 
ustanoveniami § 52 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

26. Preskúmanie ponúk 
 

26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

- obsahujú náležitosti určené v bode 15 a 19 týchto súťažných podkladov; 

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch; 

- obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži. 
 

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými obstarávateľskou 
organizáciou v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch.  

Uchádzači, ktorých ponuky nespĺňajú tieto podmienky a požiadavky alebo ponuky, ktoré 
nespĺňajú tieto podmienky a požiadavky, budú z verejného obstarávania vylúčení / 
vylúčené. 

 

26.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení uchádzača alebo ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 

 

27. Mena na vyhodnotenie ponúk 
 

27.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene euro. 

 

28. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 
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28.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení 
splnenia podmienok účasti:  

- osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,  
- finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom 

obstarávaní a 
- technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 až § 36 zákona 

o verejnom obstarávaní 
 
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými 
podkladmi. 

28.2 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 alebo koncesie, 
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. 

28.3 Obstarávateľská organizácia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo 
požadované doplnenie predložených dokladov v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

28.4 Obstarávateľská organizácia vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú 
naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

28.5 Obstarávateľská organizácia 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. 

28.6 Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti možno predbežne nahradiť 
jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

29. Vyhodnotenie ponúk 
 

29.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 
splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na predmet zákazky a v prípade 

pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak 
obstarávateľská organizácia vyžadovala od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi 
zloženie zábezpeky.  

 

29.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve 
na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a 
podporujú hospodársku súťaž. 
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29.3 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. 

 

29.4 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. 

 

29.5 Obstarávateľská organizácia vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú 
naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

29.6 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.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

 

6. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

30. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
 

30.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na 
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené 
informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

30.2 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/osobitnými predpismi. 

 

7. Prijatie ponuky 

31. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

31.1 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. Obstarávateľská organizácia 
písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
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podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.  

31.2 Obstarávateľská organizácia je povinná po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu 
podľa bodu 32.1 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. 

 

32. Uzavretie zmluvy 
 

32.1 Obstarávateľská organizácia uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom.  

32.2 Obstarávateľská organizácia nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu 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. 

32.3 Zákaz podľa bodu 33.2 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú 
s obstarávateľskou organizáciou výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 

fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

32.4 Obstarávateľská organizácia uzavrie 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. 

32.5 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. 

32.6 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľskej organizácii riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo 
dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej 

uzavretie písomne vyzvaný. 

32.7 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa  
§ 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľská organizácia môže uzavrieť 
zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. 

32.8 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť 
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú obstarávateľskej 
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organizácii riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 

10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, obstarávateľská 
organizácia môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. 

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

obstarávateľskej organizácii riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej 
zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo 
dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

32.10 Obstarávateľská organizácia môže vo výzve určiť, že lehota podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 

zákona o verejnom obstarávaní je dlhšia ako 10 pracovných dní. 

 

8. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
 

33.1 Obstarávateľská organizácia zruší použitý postup zadávania zákazky, ak 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač 
neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona, 

- nedostal ani jednu ponuku, 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo     
§ 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 

- jeho zrušenie nariadil úrad. 

 

33.2 Obstarávateľská organizácia môže 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 obstarávateľskej organizácie požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 
pokračovala, 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 obstarávateľská organizácia nezruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinná 
zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušila. 

 

33.3 Obstarávateľská organizácia bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo 

záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a 
oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

9. Subdodávatelia 

35.1   Obstarávateľská organizácia vyžaduje, 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. 
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35.3  V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy úspešný uchádzač je povinný 
obstarávateľskej organizácii najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, 
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.2  Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia 

 
Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 
 
 

A. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
 

 
Č. k. Kritérium 

Maximálny 
počet bodov 

Spolu 

A. 

Cenové kritérium 

1. 

 
Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených 
nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) 
(netto EUR) 

 

93 93 

B. 

Kritérium kvality 

2. 

 
Lehota dodania požadovaného vozidlového parku  
(Počet kalendárnych mesiacov; Zaokrúhlené na celé 
číslo smerom hore.) 

5 

7 

3. 

 
Lehota dodania mobilnej aplikácie  
(Počet kalendárnych mesiacov; Zaokrúhlené na celé 
číslo smerom hore.) 

2 

 
 

B. Definícia kritérií 
 

a) Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok 
(EUR) 

 
Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) je 

vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 17 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov 

v EUR (netto cena). Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny 

rok (EUR) je vyjadrená ako súčet všetkých cien za položky nákladov, ktoré tvoria predmet 

zákazky a je zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.  

 
Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) 
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Kalkulačná položka Spolu v € 

1. PHM    

1.1 Motorová nafta   

1.2 Oleje a mazadlá   

1.3 Plyn   

1.4 Ostatný materiál 
 2. Priamy materiál – pneumatiky   

3. Priame mzdy   

4. Priame odpisy   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov   

5. Opravy, údržba a udržiavanie   

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov *   

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov   

6. Ostatné priame 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)   

12. Výška primeraného zisku ** 
 

Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok 
 

 * vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii 
** v absolútnom vyjadrení – max. 3 % 
 
Poznámka: Rozpis Ekonomicky oprávnených nákladov tvorí Prílohu č. 5 – Ekonomicky oprávnené náklady návrhu Zmluvy.  

 
Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) 
 
Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) je 
vypočítaná ako súčet celkových zmluvných cien všetkých položiek zákazky:   

 
a) PHM 

b) Priamy materiál – pneumatiky 

c) Priame mzdy 

d) Priame odpisy 

e) Opravy, údržba a udržiavanie 

f) Ostatné priame náklady 
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g) Prevádzková réžia 

h) Správna réžia 

i) Výška primeraného zisku 

Uchádzač za predmet zákazky navrhne Výšku Maximálnych ekonomicky oprávnených 

nákladov za 1. kalendárny rok (EUR) v súlade s časťou B.2 Opis predmetu zákazky týchto 

súťažných podkladov. Výšku Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 

1. kalendárny rok (EUR) uchádzač uvedie na základe vlastných prepočtov, pričom  

- zoberie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 

zmluvy 

- do zmluvnej ceny zahrnie všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 

Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok musí byť 

stanovená ako cena komplexná, t.j. musí zahŕňať všetky položky zákazky. 

 
b) Lehota dodania požadovaného vozidlového parku 

 
Lehota dodania požadovaného vozidlového parku je lehota stanovená uchádzačom na 
dodanie celého požadovaného vozidlového parku v mieste plnenia predmetu zákazky. 
Uchádzač stanoví lehotu dodania požadovaného vozidlového parku nasledovne: Lehota 
dodania požadovaného vozidlového parku musí byť vyjadrená ako počet kalendárnych 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy do dodania posledného požadovaného 
autobusu podľa zmluvy na miesto plnenia podľa zmluvy. Počet kalendárnych mesiacov 
musí byť zaokrúhlený na celé číslo smerom hore. 
 
Uchádzač pri stanovení lehoty dodania požadovaného vozidlového parku zohľadní 
nasledujúcu skutočnosť: 
 
Maximálna lehota dodania požadovaného vozidlového parku je do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
 

c) Lehota dodania mobilnej aplikácie 
 

Lehota dodania mobilnej aplikácie je lehota stanovená uchádzačom na spustenie 
mobilnej aplikácie pre cestujúcich MAD. Uchádzač stanoví lehotu dodania mobilnej 
aplikácie nasledovne: Lehota dodania mobilnej aplikácie musí byť vyjadrená ako počet 
kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy do spustenia mobilnej 
aplikácie podľa zmluvy. Počet kalendárnych mesiacov musí byť zaokrúhlený na celé 
číslo smerom hore. 
 
Uchádzač pri stanovení lehoty dodania mobilnej aplikácie zohľadní nasledujúcu 
skutočnosť: 
 
Maximálna lehota dodania mobilnej aplikácie je do 24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 
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C. Pravidlá uplatnenia kritérií 
 

a) Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok 
(EUR) 

 
1. kritérium: 
 

      Hodnotenie 1. kritéria sa boduje. Ponuka s najnižšími maximálnymi ekonomicky 
oprávnenými nákladmi v tomto kritériu dosiahne maximálny počet bodov, t.j. 93 bodov. 
Bodové  ohodnotenie  tohto kritéria u ostatných ponúk za toto kritérium sa vykoná priamou 
úmerou podľa nasledovného vzorca: 
 
                          Náklady min 
BH1khp = ––––––––––––––– x 93 
                          Náklady hp 
 
 
Vysvetlivky vzorca: 
 
BH1k hp – bodové hodnotenie 1. kritéria hodnotenej ponuky zaokrúhlené na dve desatinné 
čísla  
Náklady min – údaj uvedený v 1. kritériu ponuky s najnižšími maximálnymi ekonomicky 
oprávnenými nákladmi 
Náklady hp – údaj uvedený v 1. kritériu hodnotenej ponuky 
 
 

b) Lehota dodania požadovaného vozidlového parku 

 

2. kritérium: 

 
Hodnotenie 2. kritéria sa boduje, pričom uchádzač môže dostať maximálne 5 bodov. 
 
Za druhé kritérium komisia pridelí ponuke s najkratšou lehotou dodania maximálny počet 

bodov, t.j. 5 bodov. Bodové ohodnotenie tohto tretieho kritéria u ostatných ponúk sa vykoná 
priamou úmerou podľa nasledujúceho vzorca: 

 
 
                   Lehota dodania min 
BH2khp = ––––––––––––––––––– x 5 
                  Lehota dodania hp 
 
Vysvetlivky vzorca: 
 
BH2k hp – bodové hodnotenie 2. kritéria hodnotenej ponuky zaokrúhlené na dve desatinné 
čísla  
Lehota dodania max – údaj uvedený v 2. kritériu s najkratšou lehotou 
Lehota dodania hp – údaj uvedený v 2. kritériu hodnotenej ponuky 
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c) Lehota dodania mobilnej aplikácie 

 

3. kritérium: 

Hodnotenie 3. kritéria sa boduje, pričom uchádzač môže dostať maximálne 2 body. 
 
Za tretie kritérium komisia pridelí ponuke s najkratšou lehotou dodania maximálny počet 

bodov, t.j. 2 body. Bodové ohodnotenie tohto tretieho kritéria u ostatných ponúk sa vykoná 
priamou úmerou podľa nasledujúceho vzorca: 
                   Lehota dodania min 
BH3khp = ––––––––––––––––––– x 2 
                  Lehota dodania hp 
 
Vysvetlivky vzorca: 
 
BH3k hp – bodové hodnotenie 3. kritéria hodnotenej ponuky zaokrúhlené na dve desatinné 
čísla  
Lehota dodania max – údaj uvedený v 3. kritériu s najkratšou lehotou 
Lehota dodania hp – údaj uvedený v 3. kritériu hodnotenej ponuky 
 

D. Celkové bodové ohodnotenie ponúk 
 
Celkové bodové ohodnotenie ponúk sa vykoná podľa nasledujúceho vzorca: 
 
CBH hp = BH1khp + BH2khp + BH3khp  
 
Vysvetlivky vzorca: 
 
CBH hp - celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky 
BH1khp - bodové hodnotenie 1. kritéria hodnotenej ponuky 
BH2khp - bodové hodnotenie 2. kritéria hodnotenej ponuky 
BH3khp - bodové hodnotenie 3. kritéria hodnotenej ponuky 
 
 

E. Určenie poradia a úspešnej ponuky 

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané súčtom bodov za získané jednotlivé kritériá, t.j. 
kritérium č. 1 až č. 3, podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých kritériách 
hodnotenej ponuky. 

 
Určenie poradia ponúk sa určí porovnaním hodnoty získaných bodov za celkové 

bodové hodnotenie  všetkých ponúk – CBH hp x.  
 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý dosiahol po realizácii elektronickej aukcie 

najvyššie celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky – CBH hp podľa nasledovného 
vzorca: 
 
Funkcia MAX (CBH hp1 až CBH hp x) 
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Vysvetlivky vzorca: 
 
Funkcia MAX -funkcia zostavenia poradia od max po min. 

CBH hp1, resp. CBH hp x– celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky 1  až x. 

 

F. Vypracovanie návrhu na plnenie kritérií 

Obstarávateľská organizácia odporúča uchádzačom, aby svoj návrh na plnenie kritéria uviedli 
do formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.  

 
Elektronická aukcia 

Pred začatím elektronickej aukcie obstarávateľská organizácia vyhodnotí ponuky podľa kritéria 
na vyhodnotenie ponúk.  

Po úvodnom vyhodnotení ponúk bude realizovaná elektronická aukcia v zmysle § 54 zákona 
o verejnom obstarávaní a v zmysle časti B.4 Aukčného poriadku, ktorý je súčasťou týchto 
súťažných podkladov. 
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B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 
PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM 
ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY OSÔB V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený:  Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor 
IČO:   00 315 524 
Bankové spojenie:  ... 
Číslo účtu:   ... 
IBAN:   ... 
SWIFT:  ... 
DIČ:   20 21 03 11 11 
IČ DPH:  Objednávateľ nie je platiteľom DPH.   
 
(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 
Dopravca:  ... 
Sídlo:    ... 
Zastúpený:  ... 
IČO:   ... 
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu ..., oddiel ...,  
vložka č. ... 
Bankové spojenie:  ... 
Číslo účtu:  ... 
IBAN:   ... 
SWIFT:  ... 
DIČ:   ... 
IČ DPH:  ... 
  
(ďalej len „Dopravca“ v príslušnom gramatickom tavre)  
  
(Objednávateľ a Dopravca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom 
tvare a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare.) 
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1. PREAMBULA 
 
KEĎŽE: 

(A) Zmluvné strany majú záujem zabezpečiť prepravné potreby cestujúcej verejnosti na 
území mesta Liptovský Mikuláš v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady 
(ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej 
a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHA) č. 1191/69 a 
(EHS) č. 1170/70 (ďalej len „Nariadenie 1370/2007“ v príslušnom gramatickom 
tvare), v súlade s § 269 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“ v 
príslušnom gramatickom tvare); 

(B) Zmluvné strany majú záujem upraviť svoje vzájomné práva, záväzky, výkony, intenzitu, 
kvalitu, lehoty plnenia, kompenzácie strát z realizácie výkonov, povinnosti, zvýhodnenia 
a sankcie pri poskytovaní dopravných služieb mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj 
ako „MAD“) autobusmi na území mesta Liptovský Mikuláš; 

(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť svoje vzájomné povinnosti  v záujme 
udržateľnosti a rozvoja mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš;  

(D) Zmluvné strany preberajú na seba práva a záväzky uvedené v tejto Zmluve.  
 

2. INTERPRETÁCIA 
 

2.1 Pokiaľ (i) táto Zmluva neupravuje inak alebo (ii) to neodporuje úmyslu a vôli 
Zmluvných strán, odkaz podľa tejto Zmluvy na: 
 
a) menu je odkazom na zákonnú menu v príslušnej krajine za príslušné obdobie; 
b) ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie tak, ako je upravené, 

aplikované, zmenené alebo opätovne prijaté a obsahuje akékoľvek právne 
predpisy nižšej právnej sily; 

c) článok, bod a príloha je odkazom na článok, bod alebo prílohu k tejto Zmluve; a 
d) Zmluvná strana alebo iná osoba zahŕňa aj jej právnych nástupcov a povolených 

postupníkov. 
 

3. PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je 
 

c) záväzok Dopravcu poskytovať počas účinnosti tejto Zmluvy služby vo 
verejnom záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve a  

d) záväzok Objednávateľa poskytovať Dopravcovi počas účinnosti tejto Zmluvy 
úhradu za poskytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok 
stanovených v tejto Zmluve. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje v súlade so Zákonom o cestnej doprave poskytnúť 
Dopravcovi úhradu za poskytnuté služby vo verejnom záujme len vo výške podľa 
tejto Zmluvy, ak Dopravca preukáže, že právo na úhradu vzniklo pri plnení 
dojednaných záväzkov týkajúcich sa poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
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Dopravca je povinný plniť si svoje záväzky hospodárne a efektívne tak, aby svojim 
konaním nezavinil Objednávateľovu nadmernú úhradu za služby vo verejnom 
záujme. 

 
3.2 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa Dopravca zaväzuje: 

a) poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme na území mesta Liptovský 
Mikuláš autobusmi (ďalej len „služby vo verejnom záujme“ v príslušnom 
gramatickom tvare alebo „dopravné služby“ v príslušnom gramatickom tvare) 
a vždy v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti schváleným na príslušný 
kalendárny rok mestom Liptovský Mikuláš počas trvania tejto Zmluvy; 

b) zabezpečovať plynulú a pravidelnú jazdu spojov na linkách MAD v stanovenej 
intenzite, a z toho vyplývajúci rozsah vozidiel a dopravných výkonov v 
dohodnutých prevádzkových obdobiach; 

c) mať počas účinnosti tejto Zmluvy potrebné povolenia a dopravné licencie na 
prevádzkovanie mestských autobusových liniek; 

d) prepravovať cestujúcich a ich veci za podmienok upravených v aktuálne 
platnom Prepravnom poriadku mestskej autobusovej dopravy v meste 
Liptovský Mikuláš. Dopravca predloží Objednávateľovi Prepravný poriadok 
mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš najneskôr 15 dní pred 
začiatkom plnenia tejto Zmluvy alebo najneskôr 15 dní pred začiatkom 
účinnosti nového alebo aktualizovaného Prepravného poriadku mestskej 
autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš; 

e) prepravovať cestujúcich a ich veci za ceny uvedené v aktuálne platnom 
Cenovom výmere vydanom mestom Liptovský Mikuláš, v ktorom sú určené 
maximálne ceny a tarifné podmienky mestskej autobusovej dopravy v meste 
Liptovský Mikuláš; 

f) v prípade mimoriadnej udalosti v doprave, zabezpečiť náhradnú prepravu 
v primeranom rozsahu, s prihliadnutím na aktuálne personálne a technické 
možnosti Dopravcu;  

g) organizačne a personálne zabezpečovať predaj cestovných lístkov a predaj 
čipových kariet, vrátane dobíjania čipových kariet aktuálne používaných v MAD 
v meste Liptovský Mikuláš; 

h) zabezpečovať služby vo verejnom záujme typmi vozidiel, ktoré sú bližšie 
špecifikované v Prílohe č. 1 – Vozidlový park k tejto Zmluve, alebo v jej 
aktualizácii vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve; Dopravca je povinný 
Objednávateľovi doložiť prehľad vozidlového parku v členení podľa 
jednotlivých typov a EČV, ktorý bol použitý na poskytovanie služieb vo 
verejnom záujme v predchádzajúcom roku s uvedením jeho priemerného veku. 
Takýto zoznam je Dopravca povinný zaslať písomne aj elektronicky vždy do 31. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka; 

i) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci vo vzťahu k cestujúcim dodržiavali normy 
dobrých mravov, slušného správania sa, aby vodiči v prípade mimoriadnych 
situácií poskytli informácie cestujúcim, aby boli cestujúcim v prípade potreby 
nápomocní, aby dodržiavali všeobecne záväzné právne predpisy a interné 
normatívne akty Dopravcu. 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; 

j) Objednávateľovi bezplatne poskytnúť minimálne /Doplní uchádzač podľa svojej 
ponuky/... % vozidiel Dopravcu pre umiestňovanie informácií určených k 
propagácii Objednávateľa a jeho neziskových aktivít s nalepením a odstránením 
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reklamy. V takomto prípade si Zmluvné strany dohodnú konkrétny spôsob 
realizácie; 

k) že bude počas účinnosti tejto Zmluvy plniť požiadavku na certifikovaný systém 
manažérstva kvality podľa EN ISO 9001, 18001, 14001; 

l) poskytovať služby vo verejnom záujme v súlade s technickými normami 
Slovenskej republiky a EÚ a so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
Dopravca je povinný evidovať reklamácie a sťažnosti od zákazníkov na MAD; 
Dopravca je povinný počas účinnosti tejto Zmluvy udržiavať systémové 
merania  vybraných kritérií kvality najmä zameraných na presnosť a 
spoľahlivosť dopravných služieb v zmysle Prílohy č. 2  - Správa o dodržiavaní STN 
13 816 k tejto Zmluve; Správu o dodržiavaní STN 13 816 doloží Dopravca 
Objednávateľovi vždy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka; 

m) dbať pri plnení predmetu Zmluvy na ochranu životného prostredia a 
dodržiavať  platné technické, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné 
všeobecne záväzné právne predpisy; 

n) účtovne oddeliť svoje záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme na 
základe tejto Zmluvy od ostatných aktivít Dopravcu; 

o) niesť zodpovednosť za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Objednávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou; 

p) predložiť dôkazy k podkladom predloženým Dopravcom, ak o to Objednávateľ 
požiada. Za týmto účelom môže Objednávateľ požadovať prístup k 
relevantným údajom a dokumentácii z dôvodu posúdenia podkladov; 

q) zabezpečovať správu označníkov na území mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 
Opisom predmetu zákazky súťažných podkladov; 

r) vyhotoviť a vyvesiť Cestovné poriadky v slovenskom jazyku počas účinnosti 
tejto Zmluvy; 

s) zabezpečiť, aby názvy autobusových zastávok boli zobrazené na elektronickej 
tabuli autobusu;  

t) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 
 

3.3 Pre účely tejto Zmluvy Objednávateľ udeľuje Dopravcovi počas doby trvania tejto 
Zmluvy výlučné právo na poskytovanie dopravných služieb v sieti mestskej 
autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš, ktorá je špecifikovaná trasami 
a parametrami liniek uvedenými v Prílohe č. 3 - Plán dopravnej obslužnosti – Cestovný 
poriadok pre príslušný kalendárny rok k tejto Zmluve, alebo v jej aktualizácii vo forme 
písomného dodatku k tejto Zmluve.  

 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) každoročne poskytovať Dopravcovi úhradu za poskytnuté služby vo verejnom 
záujme, ako záväzok vyplývajúci z týchto služieb podrobne špecifikovanú 
v bode 8.1 tejto Zmluvy; 

b) udeľovať Dopravcovi dopravné licencie na prevádzkovanie autobusových liniek 
mestskej autobusovej dopravy v súlade s Prílohou č. 3 - Plán dopravnej obslužnosti – 
Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok tejto Zmluvy, alebo jej aktualizáciou 
na základe písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s podmienkami 
špecifikovanými v Zákone o cestnej doprave, a to na celé obdobie trvania tejto 
Zmluvy; 

c) umožniť Dopravcovi výber subdodávateľov na časť služieb vo verejnom 
záujme poskytovaných vo verejnom záujme v prípade možnosti zefektívnenia 
verejnej osobnej dopravy, a to v rozsahu vymedzenom konkrétnym podielom 
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subdodávateľa na prevádzkovaní vybraných služieb v tejto Zmluve alebo v jej 
písomnom dodatku za predpokladu, že (i) o hodnotu služieb poskytovaných 
subdodávateľmi bude znížená hodnota služieb poskytovaných Dopravcom a 
(ii) výber subdodávateľa bude uskutočnený v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac však v 
rozsahu päť percent (5 %) dopravných výkonov Dopravcu; 

d)  že podklady a informácie poskytnuté od Dopravcu v súvislosti s predmetom 
tejto Zmluvy použije výlučne v nevyhnutnom rozsahu, na účely uvedené v tejto 
Zmluve, bude ich utajovať a nesprístupní ich tretím osobám v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi  s výnimkou, keď plní povinnosti 
jemu vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Objednávateľ je povinný pri plnení povinností vyplývajúcich pre 
neho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupovať 
v zmysle tohto zákona; 

e) v prípade zmeny Plánu dopravnej obslužnosti alebo Cenového výmeru 
informovať Dopravcu s takouto pripravovanou zmenou vopred za účelom 
vylúčenia možných negatívnych dopadov súvisiacich s poskytovaním služieb vo 
verejnom záujme; 

f) bezodkladne informovať Dopravcu o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 

 
4. PODMIENKY POSKYTOVANIA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca zabezpečí dopravné služby v rozsahu       

510 000 plánovaných celkových km (východzí plánovaný rozsah dopravných 
služieb) za východzí (prvý) kalendárny rok, čo je 5 100 000 plánovaných 
celkových  kilometrov za celú dobu účinnosti Zmluvy, t.j. za obdobie 10 rokov. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo počas účinnosti tejto Zmluvy jednostranne 
zvýšiť alebo znížiť rozsah dopravných služieb za celú dobu trvania Zmluvy, t.j. 
za obdobie 10 rokov, spolu maximálne o 10% oproti východziemu 
plánovanému rozsahu dopravných služieb východzieho kalendárneho roka, ak 
sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Do celkového počtu odjazdených 
kilometrov sa započítavajú iba skutočne ubehnuté kilometre – tarifné, prístavné 
a odstavné kilometre a kilometre súvisiace so zabezpečením prevádzkového 
záväzku Dopravcu.  

 
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný objem výkonov ako aj podrobné 

záväzné podmienky poskytovania dopravných služieb za príslušný kalendárny 
rok upravuje  Plán dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok schválený pre 
príslušný kalendárny rok Objednávateľom. Zmena rozsahu poskytovania 
dopravných služieb bude vždy realizovaná v súlade s § 15 ods. 4 Zákona 
o cestnej doprave. 

 
4.3 Zmeny v rozsahu plnenia dopravných služieb v zmysle tejto Zmluvy môžu byť 

vynútené a Objednávateľom zvýšené, alebo znížené najmä v súvislosti so 
zmenou dopravných potrieb v meste Liptovský Mikuláš, so vznikom alebo 
zánikom školského zariadenia, so vznikom alebo zánikom pracovných 
príležitostí, so vznikom alebo zánikom niektorých dopravných spojení a pod. 
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4.4 Dopravca je povinný akceptovať a prijať zmeny rozsahu plnenia dopravných 
služieb požadovaných Objednávateľom maximálne o desať percent (10 %) t.j.       
51 000 km oproti východziemu plánovanému rozsahu dopravných služieb 
východzieho kalendárneho roka v súlade s touto Zmluvou.  

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neočakávaných odchýlok od objemov 

výkonov dopravných služieb s úpravami dohodnutými v bode 4.1 tejto Zmluvy 
budú v dobrej viere rokovať o spôsobe ich realizácie a očakávanej výške 
finančnej kompenzácie. V takomto prípade Zmluvné strany po vzájomnej 
dohode pristúpia k zmene tejto Zmluvy formou písomného dodatku. 

 
4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si každoročne, najneskôr do 30. 

novembra príslušného kalendárneho roka, odsúhlasovať rozsah výkonov na 
nasledujúci kalendárny rok. Zmena rozsahu poskytovania dopravných služieb 
bude vždy realizovaná prostredníctvom zmeny Plánu dopravnej obslužnosti – 
Cestovného poriadku platného pre príslušný kalendárny rok v súlade so 
Zákonom o cestnej doprave. 

 
4.7 Dopravca sa v súčinnosti s Objednávateľom zaväzuje vynakladať maximálne 

úsilie pri optimalizácii spojov liniek v dotknutom území mesta Liptovský 
Mikuláš s cieľom ich efektívneho využitia. 

 
4.8 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. 
Takáto skutočnosť sa pre účely tejto Zmluvy nepovažuje za zmenu v rozsahu 
plnenia dopravných služieb a do stanoveného limitu minimálneho, alebo 
maximálneho objemu výkonov sa v rozsahu zmeny plnenia nezapočítava. 

 
4.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že počas platnosti príslušných cestovných 

poriadkov môže dôjsť k dočasnej zmene trasy spojov liniek v dôsledku výluk, 
uzávierok a obchádzok (ďalej „Obchádzkové trasy“ v príslušnom gramatickom 
tvare). Za relevantné sa pre účely tejto Zmluvy považujú len Obchádzkové 
trasy, ktoré si Zmluvné strany oznámili a písomne si ich odsúhlasili. Písomné 
odsúhlasenie musí obsahovať dĺžky Obchádzkových trás s vyčíslením 
navýšených kilometrov oproti pôvodným trasám (kilometrom), počty spojov 
liniek, ktorých sa Obchádzkové trasy týkajú a počet dní počas ktorých budú 
spoje prevádzkované po Obchádzkovej trase. V prípade, že údaje uvedené 
v písomnom odsúhlasení budú z objektívnych príčin zmenené, dôjde 
k doplneniu a aktualizovaniu písomného odsúhlasenia  a následne k aplikácii 
potreby zvýšenia, resp. zníženia Bežného transferu formou písomného dodatku 
k tejto Zmluve, vždy však v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými 
v ustanoveniach tejto Zmluvy.  

 
4.10 Objednávateľ môže v súlade so Zmluvou nariadiť nasadenie vozidla s väčšou 

kapacitou, a naopak, na konkrétnom spoji linky v predmetnej oblasti v období 
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po schválení cestovných poriadkov na príslušné obdobie a zostavenie obehov 
Dopravcom a to v prípadoch, keď Dopravca v rámci zostavených obehov 
vozidlo s menšou kapacitou, a naopak, nebude kapacitne vyhovovať počtu 
cestujúcich na konkrétnom spoji linky. Nasadenie vozidla s väčšou kapacitou 
a naopak namiesto Dopravcom v rámci zostavených obehov nasadeného 
vozidla s menšou kapacitou, a naopak,  bude v tomto prípade riešené výmenou 
vozidla v rámci Dopravcom zostavených obehov na základe požiadavky 
Objednávateľa v nasadení  vozidla s väčšou kapacitou, a naopak. Dopravca je 
povinný takéto požiadavky zo strany Objednávateľa na nasadenie vozidiel 
akceptovať za nasledovných podmienok: 

 

V prípade, že sa bude jednať o nasadenie vozidla s väčšou kapacitou výmenou 
za  vozidlo s menšou kapacitou, a naopak, v rámci existujúcej štruktúry 
vozidlového parku Dopravcu, bude Dopravca povinný na základe písomnej  
požiadavky Objednávateľa takúto výmenu zrealizovať okamžite. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby nasadenia vozidiel s väčšou 
kapacitou, resp. vozidiel s menšou kapacitou mimo existujúcej štruktúry 
vozidlového parku Dopravcu (zmena v počtoch vozidiel, typoch vozidiel), budú 
v dobrej viere rokovať o spôsobe realizácie takejto potreby a očakávanej výške 
finančnej kompenzácie. V takomto prípade zmluvné strany po vzájomnej 
dohode pristúpia k zmene tejto Zmluvy formou písomného dodatku. 

 
 

5. DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY 
 
5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými 

stranami. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 10 rokov (120 
mesiacov) od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva nebude 
predĺžená v zmysle bodov 5.2 a 5.3 tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočných odkladov po podpise tejto Zmluvy túto Zmluvu 
zverejniť v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov, pričom sa podľa § 47a ods. 2 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť až po jej zverejnení, a to dňa 
01.01.2018 (Predpokladaný dátum účinnosti zmluvy za podmienky, že verejné obstarávanie 
bude ukončené do 31.12.2017). 

 
5.2 Dĺžku obdobia poskytovania služieb vo verejnom záujme je možné v súlade s 

Nariadením 1370/2007 predĺžiť o 50 %. 
 
5.3 Ak si Dopravca bude  počas trvania tejto Zmluvy plniť povinnosti vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, pričom: 
 

a) nedôjde k závažnému porušeniu Zmluvy (za závažné porušenie sa rozumie 
neposkytovanie služieb vo verejnom záujme po dobu viac ako 5 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní za jeden kalendárny rok); 

 
b) nepredloží Objednávateľovi nepravdivé informácie v rozpore s touto Zmluvou; 
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c) počas celého obdobia Zmluvy mu neboli odňaté všetky potrebné povolenia a 
licencie na zabezpečovanie dopravných služieb; 

 
d) bude zabezpečovať dopravu na autobusových linkách v súlade so schváleným 

Plánom dopravnej obslužnosti - Cestovným poriadkom a v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy; 

 
e) bude dodržiavať platný Plán dopravnej obslužnosti - Cestovný poriadok a bez 

súhlasu Objednávateľa ho nebude svojvoľne meniť; 
 

môže byť v súlade s čl. 4 ods. 3 a 4 Nariadenia 1370/2007 v zmysle 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 
uvedeného Zmluvnými stranami takéto predĺženie dohodnuté formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve najneskôr 1 rok pred uplynutím platnosti 
a účinnosti tejto Zmluvy. 

 
5.4 Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov 

uvedených v bodoch 5.4.1 a 5.4.2 tohto článku Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nadobúda účinnosť doručením oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
 

5.4.1 Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy, ak Dopravca 
závažne poruší povinnosti podľa Zmluvy. Závažným porušením povinností 
Dopravcom sa rozumie neposkytovanie Služieb vo verejnom záujme výlučne z 
dôvodov na strane Dopravcu po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, pokiaľ Dopravca neodstráni toto závažné porušenie 
povinností ani v dodatočnej lehote 5 kalendárnych dní poskytnutej 
Objednávateľom na nápravu v písomnom upozornení. 
 

5.4.2 Dopravca je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ 
závažne poruší povinnosti podľa Zmluvy. Závažným porušením povinností 
Objednávateľa sa rozumie omeškanie Objednávateľa so zaplatením 
ktoréhokoľvek z Bežných transferov vo výške a spôsobom podľa bodu 8.4 
Zmluvy o viac, než 60 kalendárnych dní po dni splatnosti príslušného Bežného 
transferu, pričom nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 5 kalendárnych dní 
poskytnutej Dopravcom na nápravu v písomnom upozornení. 

 
6. KONTROLA DODRŽIAVANIA PREDMETU ZMLUVY 

 
6.1 Kontrolu plnenia dopravných výkonov vykonávajú priebežne poverení 

zamestnanci Objednávateľa (vrátane hlavného kontrolóra Objednávateľa 
a zamestnancov zaradených na útvar hlavného kontrolóra Objednávateľa) na 
základe výkazov uvedených v bode 6.2 tohto článku Zmluvy.  
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6.2 Dopravca sa zaväzuje najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca posielať kompetentnému odbornému útvaru Objednávateľa nasledovné 
výkazy: 

 

a) súhrnný mesačný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav, podľa liniek 

b) mesačný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných km, podľa 

liniek a na základe km z GPS meračov 

c) mesačný výkaz o vynechaných spojoch a dôvodoch ich vynechania, podľa 

liniek 

d) mesačný výkaz o počtoch prepravených cestujúcich, podľa liniek 

e) mesačný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD LM 

 
 

6.3 Dopravca sa zaväzuje výkazy uvedené v bode 6.2 tohto článku Zmluvy posielať 
kompetentnému odbornému útvaru Objednávateľa aj za každý štvrťrok, polrok 
a kalendárny rok.  

 
7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1 Dopravca je povinný počas celej doby trvania tejto Zmluvy každoročne 

predkladať Objednávateľovi správu týkajúcu sa mestskej autobusovej dopravy v 
meste Liptovský Mikuláš, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka 
nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa  správa vyhotovuje.  

 
7.2 Dopravca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť 

všetkých informácií poskytovaných Objednávateľovi v súvislosti s touto 
Zmluvou. 

 
7.3 Dopravca je povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa predložiť informácie 

a dokumentáciu súvisiacu s plnením tejto Zmluvy, s vedením účtovníctva, a to aj 
mimo správ a termínov uvedených v tomto článku Zmluvy. Dopravca sa 
zaväzuje, že umožní výkon kontroly, auditu a overovania výpočtu Ekonomicky 
oprávnených nákladov a Úhrady za služby vo verejnom záujme zo strany 
Objednávateľa. Dopravca je počas výkonu kontroly, auditu a overovania 
povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie 
podmienok výpočtu Ekonomicky oprávnených nákladov a Úhrady za služby vo 
verejnom záujme podľa tejto Zmluvy.  

 
7.4 Správnosť výpočtu Úhrady za služby vo verejnom záujme za príslušný 

kalendárny rok, vrátane súladu s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi v oblasti účtovníctva a Nariadenia 1370/2007 potvrdzuje aj poverený 
zamestnanec Objednávateľa (vrátane hlavného kontrolóra Objednávateľa 
a zamestnancov zaradených na útvar hlavného kontrolóra Objednávateľa).  

 
7.5 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 
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overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 
7.6 Objednávateľ schvaľuje tarify cestovného mestskej autobusovej dopravy (t.j. 

dopravných služieb) cenovými výmermi v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Súčasne Objednávateľ môže schváliť osobitnú tarifu pre 
určený okruh cestujúcich. Aktuálna tarifa pre verejnosť a tarifné podmienky 
v mestskej autobusovej doprave v rámci mesta Liptovský Mikuláš sú v súlade 
s ustanovením § 21 Zákona o cestnej doprave uvedené v Prílohe č. 4 - Aktuálna 
tarifa a tarifné podmienky v MAD k tejto Zmluve. 

 
8. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY  VO VEREJNOM ZÁUJME  

 
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje každoročne uhrádzať Dopravcovi Úhradu za služby 

vo verejnom záujme. Úhrada za služby vo verejnom záujme predstavuje kladný 
rozdiel medzi (a) skutočnými Ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými 
Dopravcom v súvislosti s poskytovaním Služieb vo verejnom záujme (ďalej len 
„Ekonomicky oprávnené náklady“) za príslušný kalendárny rok vrátane 
primeraného zisku vo výške /Doplní uchádzač podľa svojej ponuky – max. 3%/a (b) 
výnosmi z dopravných služieb (ďalej len „Výnosy z dopravných služieb“) 
dosiahnutými Dopravcom v príslušnom kalendárnom roku. Pre účely tejto 
Zmluvy sa za skutočné Ekonomicky oprávnené náklady považujú, ak nie je v 
bode 8.3 tejto Zmluvy uvedené inak (i) náklady špecifikované ako ekonomicky 
oprávnené náklady podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“ v príslušnom gramatickom tvare) a 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách (ďalej len 
„Vyhláška 87/1996“ v príslušnom gramatickom tvare); (ii) náklady 
špecifikované v Prílohe č. 5 - Ekonomicky oprávnené náklady k tejto Zmluve a (iii) 
nepriame náklady účelne vynaložené na poskytovanie Služieb vo verejnom 
záujme a vypočítané v súlade s alokačným vzorcom podrobne špecifikovanom 
v Prílohe č. 6 - Alokácia nepriamych nákladov  k tejto Zmluve. Pre účely tejto 
Zmluvy sa výška primeraného zisku vypočítava ako percentuálny podiel z 
Ekonomicky oprávnených nákladov. Za Výnosy z dopravných služieb sa pre 
účely tejto Zmluvy považujú tržby Dopravcu z cestovného a ďalšie výnosy 
dosiahnuté v rámci poskytovania Služieb vo verejnom záujme, vrátane 
osobitných úhrad Objednávateľa za zľavy poskytnuté jednotlivým cestujúcim, 
dosiahnutých za poskytovanie Služieb vo verejnom záujme za príslušný 
kalendárny rok. Podrobnejší spôsob výpočtu Výnosov z dopravných služieb na 
príslušný rok, je špecifikovaný v Prílohe č. 7 - Kalkulačný vzorec výnosov Dopravcu k 
tejto Zmluve.    

 
8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú každoročne, najneskôr do 31. marca príslušného 

kalendárneho roka vyhodnotiť a vzájomne si odsúhlasiť Ekonomicky 
oprávnené náklady vynaložené Dopravcom, Výnosy z dopravných služieb 
dosiahnutých Dopravcom, ako aj výšku Úhrady za služby vo verejnom záujme 
za predchádzajúci kalendárny rok.  Vzájomné odsúhlasenie bude formou 
záverečného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami alebo poverenými 
zástupcami Zmluvných strán.   

 
8.3 Výška skutočných Ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny 

rok nemôže byť vyššia ako je výška Maximálnych ekonomicky oprávnených 
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nákladov pre príslušný kalendárny rok uvedená v Prílohe č. 10 - Maximálne 
ekonomicky oprávnené náklady pre príslušný rok. V prípade, že výška skutočne 
Ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok je vyššia, ako 
je výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný 
kalendárny rok uvedená v Prílohe č. 10 - Maximálne ekonomicky oprávnené náklady pre 
príslušný rok, má sa pre účely tejto Zmluvy za to, že výška skutočne Ekonomicky 
oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok je rovná výške 
Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok 
uvedenej v Prílohe č. 10 - Maximálne ekonomicky oprávnené náklady pre príslušný rok. 

 
8.4 Predpokladaná Úhrada za služby vo verejnom záujme je vypočítaná v súlade so 

Zákonom o cenách a Vyhláškou 87/1996 ako rozdiel medzi (a) 
predpokladanými Ekonomicky oprávnenými nákladmi vrátane primeraného 
zisku vo výške ... a  (b) predpokladanými Výnosmi z dopravných služieb (ďalej 
len „Predpokladaná úhrada“ v príslušnom gramatickom tvare). 
Predpokladaná úhrada sa vypočíta v súlade s Kalkulačným vzorcom 
Predpokladanej úhrady tvoriacim Prílohu č. 8 - Kalkulačný vzorec Predpokladanej 
úhrady k tejto Zmluve a Kalkulačným vzorcom výnosov Dopravcu tvoriacim 
Prílohu č. 7 - Kalkulačný vzorec výnosov Dopravcu k tejto Zmluve.  

 
8.5 Dopravca každoročne vypracuje najneskôr do 31. októbra príslušného 

kalendárneho roku ročný finančný plán zahŕňajúci obdobie nasledujúceho 
kalendárneho roka (od 1. januára do 31.decembra) (ďalej len „Ročný finančný 
plán“ v príslušnom gramatickom tvare) a predloží ho Objednávateľovi na 
vyjadrenie a odsúhlasenie. Objednávateľ odsúhlasí, v spolupráci s Dopravcom 
Ročný finančný plán najneskôr do 45 kalendárnych dní od jeho obdržania od 
Dopravcu. 

 
8.6 Počas trvania tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytovať Dopravcovi v 

každom kalendárnom roku finančné prostriedky najmenej do výšky 
Predpokladanej úhrady za príslušný kalendárny rok podľa vzájomne 
odsúhlaseného Ročného finančného plánu, ktorý je podkladom na schválenie 
príslušnej výšky celkového bežného transferu mestským zastupiteľstvom 
Objednávateľa pre príslušný kalendárny rok (ďalej len „Bežný transfer“ v 
príslušnom gramatickom tvare). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 
Objednávateľ bude uhrádzať Dopravcovi finančné prostriedky podľa tohto 
bodu vo výške 1/12 Bežného transferu (ďalej len „Mesačná úhrada“ v 
príslušnom gramatickom tvare) za každý kalendárny mesiac. 

 
8.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Ročný finančný plán bol najneskôr do 

decembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol odsúhlasený 
Zmluvnými stranami, zahrnutý do rozpočtu Objednávateľa pre príslušný 
kalendárny rok. Ak mestské zastupiteľstvo Objednávateľa neschváli rozpočet 
Objednávateľa na nasledujúci rozpočtový rok do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka (ďalej len „Rozpočtové provizórium“ v príslušnom 
gramatickom tvare), určí sa výška Bežného transferu na základe rozpočtu 
Objednávateľa za predchádzajúci rozpočtový rok v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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8.8 Odhadovaná výška Predpokladanej úhrady pre príslušný kalendárny rok je 
uvedená v Prílohe č. 9 - Predpokladaná úhrada pre príslušný rok k tejto Zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že odhadovanú výšku Predpokladanej úhrady na 
príslušný kalendárny rok si dohodnú vo forme písomného dodatku k tejto 
Zmluve na každý kalendárny rok počas trvania Zmluvy, a to v súlade s článkom 
8.4 a 8.5 tejto Zmluvy.  

 
8.9 Ak rozdiel medzi výškou Úhrady za služby vo verejnom záujme za príslušný 

kalendárny rok a úhrnom súm Mesačných úhrad za príslušný kalendárny rok - 
Bežného transferu uhradeného Objednávateľom podľa bodu 8.5 tejto Zmluvy 
za príslušný kalendárny rok je kladné číslo (nedoplatok), t.j. pohľadávka 
Dopravcu voči Objednávateľovi, zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť Dopravcovi 
sumu vo výške vykázaného nedoplatku za príslušný kalendárny rok najneskôr 
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Ak rozdiel medzi výškou Úhrady 
za služby vo verejnom záujme za príslušný kalendárny rok a úhrnom súm 
Mesačných úhrad za príslušný kalendárny rok - Bežného transferu uhradeného 
Objednávateľom podľa bodu 8.5 tejto Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku 
je záporné číslo (preplatok), t.j. záväzok Dopravcu voči Objednávateľovi, 
zaväzuje sa Dopravca uhradiť Objednávateľovi sumu vo výške vykázaného 
preplatku za príslušný kalendárny rok najneskôr do 15 kalendárnych dní od 
podpísania záverečného protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 8.2 
tejto Zmluvy. 

 
8.10 Dopravca sa zaväzuje vykazovať všetky priame a nepriame náklady súvisiace 

s poskytovaním Služieb vo verejnom záujme osobitne od nákladov ostatných 
činností (služieb). Obdobne Dopravca postupuje aj pri vykazovaní výnosov 
súvisiacich s poskytovaním služieb vo verejnom záujme, ktoré vykazuje 
osobitne od výnosov ostatných činností (služieb). 

 
8.11 Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Objednávateľa na krytie Úhrady za 

služby vo verejnom záujme nesmú byť použité na iný účel, než na plnenie 
záväzkov vzniknutých v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 
 

8.12 Ak sa Zmluvné strany v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy dohodnú na 
zmenách dopravných služieb, spôsob zvýšenia, resp. zníženia Bežného transferu 
si Zmluvné strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto Zmluve, vždy 
však v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ustanoveniach tejto 
Zmluvy. 

 
8.13 Dopravca zodpovedá za správne hospodárenie s poskytnutými prostriedkami z 

rozpočtu Objednávateľa a je povinný pri ich používaní zachovávať 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. 

 
8.14 Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu Objednávateľa sa bude 

kontrolovať na základe vynaložených Ekonomicky oprávnených nákladov 
zúčtovaných v účtovníctve Dopravcu. Dopravca vykoná hodnotenie plnenia 
tohto bodu Zmluvy za príslušný kalendárny rok spravidla do 31. marca 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
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9. MAXIMÁLNE EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 
 

9.1 Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný 
kalendárny rok je uvedená v Prílohe č. 10 - Maximálne ekonomicky oprávnené náklady 
pre príslušný rok k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku 
Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok 
budú prehodnocovať formou písomného dodatku k tejto Zmluve na každý 
kalendárny rok počas trvania tejto Zmluvy, a to v súlade s bodom 9.2 tejto 
Zmluvy.  
 

9.2 Zmluvné strany pristúpia k medziročnej úprave výšky Maximálnych ekonomicky 
oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok v prípade, že nákladové 
položky, z ktorých sú Ekonomicky oprávnené náklady zložené, sa objektívne 
zmenili oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku, nie z vôle Dopravcu. Z 
tohto dôvodu Zmluvné strany sa dohodli počas trvania tejto Zmluvy na 
pravidelnej úprave aktuálnej výšky Maximálne ekonomicky oprávnených 
nákladov a to vždy jedenkrát za kalendárny rok s účinnosťou pre príslušný 
kalendárny rok. Úprava bude realizovaná aktualizovaním položiek nákladov, z 
ktorých sú Ekonomicky oprávnené náklady zložené a to tak, že Dopravca každý 
kalendárny rok vyplní tabuľku Prílohy č. 10 - Maximálne ekonomicky oprávnené 
náklady pre príslušný rok tejto Zmluvy spolu s odôvodnením zvýšenia alebo 
zníženia nákladových položiek a následne tieto dokumenty predloží 
Objednávateľovi na odsúhlasenie. Nákladové položky Ekonomicky 
oprávnených nákladov je možné upraviť len, ak sa objektívne zmenili, 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 (napr. 
zmena tarify odmeňovania vodičov a pod.) alebo zmeny vozidlového parku a 
technologického vybavenia (nákup vozidiel v súlade s koncepciou obnovy 
vozidlového parku alebo na žiadosť Objednávateľa a pod.) alebo v zmysle bodu 
9.3 alebo bodu 9.4 tejto Zmluvy. Prvá aktualizácia výšky Maximálnych 
ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok bude 
realizovaná s účinnosťou od 01. januára 2019. Bezodkladne po oficiálnom 
zverejnení cenovej indexácie Štatistickým úradom Slovenskej republiky pre 
príslušný kalendárny rok, zašle Dopravca Objednávateľovi vyššie uvedené 
objektívne podklady a Objednávateľ je povinný bezodkladne upraviť výšku 
Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov pre príslušný kalendárny rok 
podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve s účinnosťou od 01. januára 
príslušného kalendárneho roka vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. 
Na základe cenových indexov oficiálne stanovených Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky je Objednávateľ povinný upraviť výšku Maximálnych 
ekonomicky oprávnených nákladov buď jej zvýšením, alebo aj jej znížením, v 
prípade deflácie.  
 

9.3 V záujme limitácie nákladov na opravy a údržbu vozidiel, 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 
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zmeny kalkulovaný z indexov s prislúchajúcimi váhami, ktorými sa upravuje 
náklad na opravy bežného kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.  
 
Popis výpočtu 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 náklady 
kalendárneho roka n vynásobené koeficientom.  
 
Nop n+1 = Nop n x K 
 
Nop n+1 - 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  
 
Ikm = kmn+1 / kmn - index medziročnej zmeny kilometrov  
km - počet kilometrov za príslušné obdobie 
Ipb = Pbn+1 / Pbn - index medziročnej zmeny počtu vozidiel  
Pb - počet nasadzovaných vozidiel za príslušné obdobie 
Ipv = Pvn+1 / Pvn - index medziročnej zmeny priemerného veku 

nasadzovaného vozidlového parku 
Pv - priemerný vek nasadzovaného vozidlového parku v období 
 
Váhy k jednotlivým koeficientom sú nasledovné: 
 
Vkm = 15% - váha pre index ubehnutých kilometrov 
Vpb  = 10% - váha pre počet nasadzovaných vozidiel 
Vpv  = 75% - váha pre priemerný vek nasadzovaného vozidlového parku 

 
9.4 Z dôvodu neustáleho a rýchleho vývoja cien pohonných hmôt nie je možné 

presne plánovať nákladovú položku – Pohonné hmoty v rámci Maximálnych 
ekonomických nákladov. Preto sa Zmluvné strany dohodli, že túto položku 
pred vyčíslením Úhrady za služby vo verejnom záujme podľa článku 8. tejto 
Zmluvy, každoročne aktualizujú. Ako základňa pre východzí kalendárny rok 
plnenia tejto Zmluvy bude ponuková cena Dopravcu, t.j. jednotkový náklad za 
ukazovateľ pohonné hmoty v €/km.  
 
Po ukončení východzieho kalendárneho roka plnenia Zmluvy bude tento 
jednotkový náklad za ukazovateľ pohonné hmoty v €/km upravený na základe 
cenového indexu pohonných látok, ktorý bude vypočítaný nasledovne: 
 
Uphmu = Uphmp x Ciphm 
 
Ciphm = Cphm n+1 / Cphm n 
 
Vphr = (Uphmu - Uphmp) x kmr 
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Vysvetlívky vzorca: 
 
Uphmu - jednotkový náklad za ukazovateľ pohonné hmoty v €/km 
zaokrúhlenný na 3 desatinné miesta - upravený  
Uphmp - jednotkový náklad za ukazovateľ pohonné hmoty v €/km 
zaokrúhlenný na 3 desatinné miesta - pôvodný 
Ciphm - cenový index pohonné hmoty zaokrúhlený na 3 desatinné miesta v % 
Cphm n+1 - priemerná cena motorovej nafty za rok n+1 zistená ako aritmetický 
priemer mesačných priemerných cien motorovej nafty zverejnených 
Štatistickým úradom SR - (cena v €/liter) 
Cphmp - cena motorovej nafty zverejnená Štatistickým úradom SR za X. týždeň 
roka n – (cena v €/liter) 
Vphr - aktualizovaná hodnota nákladov pohonných hmôt v € za príslušný 
kalendárny rok 
kmr - skutočne ubehnuté kilometre za príslušný kalendárny rok v km 
 
Do 15 kalendárnych dní po oficiálnom zverejnení spotrebných cien motorovej 
nafty Štatistickým úradom Slovenskej republiky k výpočtu ročného cenového 
indexu pripraví Dopravca podklady s úpravou jednotkových nákladov za 
ukazovateľ pohonné hmoty s výpočtom priemerného jednotkového nákladu za 
tento ukazovateľ v €/km a doručí ich Objednávateľovi. Na základe 
poskytnutých podkladov zo strany Dopravcu Objednávateľ zrealizuje výpočet 
ako podklad pre ročné aktualizovanie položky – Pohonné hmoty v rámci 
Maximálnych ekonomických nákladov. 

 
10. SANKCIE 

 
10.1 Za každé obmedzenie alebo zastavenie poskytovania služieb vo verejnom 

záujme, ktoré bolo vykonané bez súhlasu Objednávateľa vznikne 
Objednávateľovi voči Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 3000,- €.  

 
10.2 Za každé vynechanie spoja z viny Dopravcu vznikne Objednávateľovi voči 

Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- €. 
 
10.3 Za každé nevydanie cestovného lístka z viny Dopravcu vznikne 

Objednávateľovi voči Dopravcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 300,- €.   

 
10.4 Za každé nedodržanie priemerného maximálneho veku vozidlového parku 

/kmeňovo zaradené autobusy/1 rok po uplynutí ... (údaj z ponuky) 
kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy a 8 rokov za celú 
dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči 
Dopravcovi za každé jeho prekročenie  o 1 mesiac právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- €. 

 
10.5 Za každé nedodržanie maximálneho veku každého vozidla /kmeňovo zaradené 

autobusy/ 1 rok po uplynutí ... (údaj z ponuky) kalendárnych mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy a 8 rokov za celú dobu poskytovania plnenia 
predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé jeho 
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prekročenie o 1 mesiac veku vozidla právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- €. 

 
10.6 Za každé nedodržanie 100 % podielu klimatizovaných vozidiel /kmeňovo 

zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas špičky/ po uplynutí 6 kalendárnych 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania 
plnenia predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé 
vozidlo chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- €. 
 

10.7 Za každé nedodržanie 100 % podielu vozidiel vybavených elektronickou 
tabuľou /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas špičky/ voči 
celkovému počtu vozidiel Dopravcu po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania plnenia 
predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé vozidlo 
chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- €. 

 

10.8 Za každé nedodržanie 100 % podielu vozidiel /kmeňovo zaradené vozidlá aj 
vozidlá pre turnus počas špičky/ vybavených informačnou tabuľou voči 
celkovému počtu vozidiel Dopravcu po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania plnenia 
predmetu Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé vozidlo 
chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- €. 
 

10.9 Za každé nedodržanie 100 % podielu vozidiel /kmeňovo zaradené vozidlá aj 
vozidlá pre turnus počas špičky/ vybavených wifi voči celkovému počtu 
vozidiel Dopravcu po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé vozidlo 
chýbajúce Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- €. 

 

10.10 Za každé nedodržanie 100 % vozidiel vybavených systémom GPS ku dňu 
účinnosti Zmluvy, ako i za celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy 
vznikne Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé vozidlo chýbajúce 
Dopravcovi do splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1000,- €. 

 
10.11 Za každé nedodržanie Koncepcie obnovy vozidlového parku vznikne 

Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé vozidlo chýbajúce Dopravcovi do 
splnenia limitu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000,- €. 
 

10.12 Za každé nedodržanie lehoty spustenia mobilnej aplikácie po uplynutí ... (údaj 
z ponuky) kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy vznikne 
Objednávateľovi voči Dopravcovi za každé jej prekročenie  o 1 mesiac právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- €. 

 

10.13 Právo na náhradu škody Objednávateľa voči Dopravcovi nie je ustanoveniami 
o zmluvnej pokute dotknuté. Splatnosť zmluvných pokút Objednávateľa voči 
Dopravcovi nastáva dňom ich zúčtovania, pričom zúčtovanie všetkých 
zmluvných pokút voči Dopravcovi za porušenia Zmluvy v kontrolovanom 
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kalendárnom roku bude vykonané najneskôr do 31. júla príslušného 
kalendárneho roku za 1. polrok príslušného kalendárneho roku a do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roku za 2. polrok príslušného kalendárneho roku.   

 
10.14 Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbami podľa článku 8 tejto Zmluvy, 

vznikne Dopravcovi voči Objednávateľovi právo na zaplatenie sankcie (úroku z 
omeškania) vo výške stanovená podľa predpisov občianskeho práva z dlžnej 
sumy. 

 
10.15 Objednávateľ sa nedostane do omeškania s platbami podľa článku 8 tejto 

Zmluvy z dôvodov vyššej moci, a to počas doby ich trvania.  
 
10.16 Ak Dopravca nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v bodoch 10.1 

až 10.11 tejto Zmluvy z dôvodov vis maior (vyššia moc), alebo poruchy vozidla 
alebo tarifného systému počas prevádzky, Objednávateľovi nevznikne právo na 
zmluvnú pokutu podľa bodov 10.1 až 10.12 tejto Zmluvy. 

10.17 Ak Objednávateľ nesplní svoj záväzok objednať si u Dopravcu dopravné služby 
aspoň v minimálnych objemoch výkonov za podmienok uvedených v článku 4 
tejto Zmluvy, vznikne Dopravcovi voči Objednávateľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške hodnoverne preukázaných fixných nákladov 
vynaložených Dopravcom v súvislosti s neobjednanými minimálnymi objemami 
výkonov za príslušný kalendárny rok, v ktorom si Objednávateľ dopravné 
služby aspoň v minimálnych objemoch výkonov u Dopravcu neobjedná. 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 Liptovský Mikuláš, ktorej 
cieľom je zvýšenie efektívnosti prevádzky spojov v jednotlivých prevádzkových 
obdobiach v súlade s ustanovením bodu 4.7 tejto Zmluvy. Splatnosť zmluvných 
pokút Dopravcu voči Objednávateľovi nastáva dňom ich zúčtovania, pričom 
zúčtovanie všetkých zmluvných pokút voči Objednávateľovi za porušenia 
Zmluvy v kontrolovanom kalendárnom roku bude vykonané najneskôr do 31. 
júla príslušného kalendárneho roku za 1. polrok príslušného kalendárneho roku 
a do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku za 2. polrok príslušného 
kalendárneho roku.   

 
11. SPORY 

 
11.1 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, predovšetkým pri 
prerokovaní Dodatkov k požadovanému navýšeniu výkonov uvedených v Zmluve o 
službách vo verejnom záujme. 
 

11.2 K súdnemu sporu pristúpia Zmluvné strany len v prípade, ak vzájomným 
dohodovacím konaním nedôjde k dohode do 30 kalendárnych dní od predloženia 
sporného nároku. Spôsob a formu riešenia sporu dohodnú Zmluvné strany v rámci 
dohodovacieho konania. 
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12. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

12.1 Kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
Objednávateľa vykonávajú poverení zamestnanci Objednávateľa. 
 

12.2 Nedostatky zistené kontrolou hospodárenia s prostriedkami v zmysle článku 6 a 7 
tejto Zmluvy a z toho vyplývajúce sankcie znáša v plnom rozsahu Dopravca. 

 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Zmluvné strany sa počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zaväzujú dohodnúť na 

Pláne dopravnej obslužnosti – Cestovnom poriadku pre nasledujúci kalendárny rok 
a Predpokladanej úhrade na obdobie nasledujúceho kalendárneho vo forme 
písomného dodatku k tejto Zmluve vždy v dostatočnom predstihu tak, aby takýto 
dodatok k Zmluve nadobudol účinnosť dňa 01. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka; v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v tejto 
Zmluve.  
 

13.2 Požiadavky na akúkoľvek zmenu parametrov uvedených v Pláne dopravnej 
obslužnosti – Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok, ktorá by mala vplyv 
na objem výkonov MAD a ich cenu, ako aj všetky odôvodnené zmeny vstupov 
ovplyvňujúce výšku stanovených finančných úhrad, sa budú riešiť formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve. Záväzky Objednávateľa podľa článku 4. tejto 
Zmluvy tým nie sú dotknuté. 

 
13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene tejto Zmluvy v prípade zmien 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú obsahu Zmluvy alebo 
v prípade podstatných zmien podmienok na strane niektorej zo Zmluvných strán. 
Zmluvu môžu Zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne 
vyhotovenými dodatkami. 

 
13.4 Právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, po 3 vyhotovenia pre každú zo 
Zmluvných strán. 

 

13.6 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane 
ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.   

 
13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

 

 
Príloha č. 1: Vozidlový park  
Príloha č. 2: Správa o dodržiavaní STN 13 816 
Príloha č. 3: Plán dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok pre príslušný kalendárny rok 
Príloha č. 4: Aktuálna tarifa a tarifné podmienky v MAD 
Príloha č. 5:  Ekonomicky oprávnené náklady 
Príloha č. 6:  Alokácia nepriamych nákladov 
Príloha č. 7: Kalkulačný vzorec výnosov Dopravcu 
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Príloha č. 8:  Kalkulačný vzorec Predpokladanej úhrady 
Príloha č. 9: Predpokladaná úhrada pre príslušný rok 
Príloha č. 10 Maximálne ekonomicky oprávnené náklady pre príslušný rok 
 
 
V ___________dňa _____________  V ___________dňa _____________  
 
Mesto Liptovský Mikuláš   ... 
 
 
 
 
Podpis: __________________________ Podpis:__________________________ 
Meno:  Ing. Ján Blcháč, PhD.   Meno:   …  
Funkcia:  primátor   Funkcia:  …  
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PRÍLOHA Č. 1 

VOZIDLOVÝ PARK 

 
Modelová štruktúra potreby nasadzovaných autobusov podľa turnusov 

Denná turnusová potreba vozidiel: 13 ks  - z toho 11 ks vozidiel je určených pre 
celodenný turnus /kmeňovo zaradené vozidlá/a 2 ks vozidiel pre turnus len počas špičky  

 
Počet záložných vozidiel: 1 záložné vozidlo 

 

Typy vozidiel 
Všetkých 14 ks vozidiel musí byť nízkopodlažných, resp. low entry a musia byť 

mestského prevedenia.  
 

Zloženie vozidiel 
7 ks štandardnej kapacity (6 + 1 záložný voz), t.j. min. obsaditeľnosť nad 50 osôb 
5 ks strednej kapacity, t.j. obsaditeľnosť do 50 osôb 
2 ks malej kapacity, t.j. obsaditeľnosť do 30 osôb  

 

Minimálny počet záložných vozidiel 
Dopravca je povinný zabezpečiť minimálne 1 ks záložného vozidla. 

 

Priemerný maximálny vek vozidlového parku 
Priemerný maximálny vek vozidlového parku podľa ponuky uchádzača pre celodenný 

turnus nesmie po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
prekročiť 1 rok, a za celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy  nesmie prekročiť 8 
rokov.  

Priemerný maximálny vek vozidlového parku podľa ponuky uchádzača je nutné zo 
strany Dopravcu preukázateľným spôsobom preukázať Objednávateľovi vždy k 31.01. 
nasledujúceho kalendárneho roka a to opakovane každý rok po dobu účinnosti Zmluvy. 
V prípade, že Objednávateľ bude požadovať po Dopravcovi doložiť uvedené aj v priebehu 
kalendárneho roka, je Dopravca povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť. 

Vek vozidla sa stanoví na celé kalendárne mesiace nasledovne:  

Vozidlo má vek jeden mesiac k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo 
vozidlo registrované prvýkrát v evidencii podľa technického preukazu vozidla (rok výroby). 

 
Maximálny vek každého vozidla 

Maximálny vek každého vozidla podľa ponuky uchádzača nesmie po uplynutí 12 
kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy prekročiť 1 rok, a za celú dobu 
poskytovania plnenia predmetu Zmluvy prekročiť 8 rokov. 

Maximálny vek vozidlového parku je nutné zo strany Dopravcu preukázateľným 
spôsobom preukázať Objednávateľovi vždy k 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka a to 
opakovane každý rok po dobu účinnosti Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať 
po Dopravcovi doložiť uvedené aj v priebehu kalendárneho roka, je Dopravca povinný takejto 
požiadavke Objednávateľa vyhovieť. 

Vek vozidla sa stanoví na celé kalendárne mesiace nasledovne:  
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Vozidlo má vek jeden mesiac k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo 
vozidlo registrované prvýkrát v evidencii podľa technického preukazu vozidla (rok výroby). 

 

Koncepcia obnovy vozidlového parku 
Dopravca je povinný predložiť koncepciu obnovy vozidlového parku na obdobie 10 

rokov počnúc od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. V uvedenej koncepcii je povinný spĺňať – 
Priemerný maximálny vek vozidlového parku a Maximálny vek každého vozidla. Koncepcia 
obnovy vozidlového parku je neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy č. 1 k Zmluve.  

/Koncepciu obnovy vozidlového parku predloží uchádzač vo svojej ponuke./ 

 
Mobilná aplikácia 
 Dopraavca je povinný spustiť do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
mobilnú a webovú aplikáciu s min. nasledovným obsahom informácií:  

- Vyhľadávanie cestovných poriadkov 

- Informácie o meškaní, resp. nadbiehaní spojov 

- Sledovanie spojov online 

- Plánovač ciest 

- Mapy s trasami a polohami autobusových zastávok 

 
Štandardná výbava vozidiel 
 
TECHNICKÝ POPIS 
 
Karoséria: 
Autobusy zabezpečujúce mestskú autobusovú dopravu musia byť vybavené minimálne dvoma 
dverami určenými pre nástup a výstup cestujúcich. 
 
Vnútorná výbava:  
Obloženie podlahy PVC krytinou. Boky obložené umakartovými panelmi. Strecha v strede 
obložená umakartom. Osvetlenie pracoviska vodiča. Osvetlenie priestoru pre cestujúcich 
(denné a nočné). Sedadlá mestské nepolohovateľné potiahnuté látkou. Prídržné tyče pre 

cestujúcich. Signalizačné tlačidlá ̋ STOP ̋ pre cestujúcich z dôvodu zastavenia vozidla na 
najbližšej autobusovej zastávke, pre cestujúcich s kočíkom a ZŤP. 2 x hasiaci prístroj. 
Bezpečnostné kladivká. Lekárnička 2 ks. Zakladacie kliny. Vyhrievané okno predných dverí. 
Otváranie dverí - diaľkové ovládanie. Stierače, viacrýchlostné s integrovanými ostrekovačmi, 
hmlové svetla, uzamykateľný batožinový priestor 
 
Ventilácia, kúrenie, okná: 
Otváracie strešné  ventilácie. Strešné ventilátory. Všetky okná tepelnoizolačné tónované s 
posuvným prípadne výklopným vetraním. Vykurovanie priestoru pre cestujúcich výhrevnými 
telesami s rozvodom teplého vzduchu v celom vozidle. Nezávislé kúrenie. 
 
Pracovné miesto vodiča: 
Sedadlo vodiča nastaviteľné, vzduchom odpružené s  hlavovou opierkou a lakťovými 
opierkami. Predná a bočná  slnečná clona. Nastaviteľný volant. Deliaca stena vodiča od 
cestujúcich, tempomat, digitálny tachograf, prístrojová doska; Elektronická pokladňa na 
vybavenie cestujúcich. 
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Motor: 
Naftový motor musí spĺňať emisné triedy EURO 6, a vyššie 12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy.  
 
Brzdy: 
Brzdovú sústavu tvoria nezávislé brzdové systémy - prevádzkový, núdzový, parkovací. Ďalej: 
ASR , ESC, EDS, ABS integrovaný v EBS 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.   
 
Pneumatiky: 
Pneumatiky musia spĺňať ustanovenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o 
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 
Bezpečnostné prvky: 
Všetky bezpečnostné prvky montované do vozidiel musia byť konštruované tak, aby v prípade 
vlastnej poruchy zreteľne signalizovali vodičovi nebezpečný stav, prípadne znemožnili pohyb 
vozidla s poruchou, eventuálne umožnili dojazd vozidla v núdzovom režime.  
 
Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu: 
Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu  podľa predpisov platných v SR. 
Predné dvere musia byť uzamykateľné, ostatné dvere s možnosťou zaistenia zvnútra bez kľúča 
s ochranou proti neoprávnenej manipulácii. 
Technický stav vozidiel: 
Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia spĺňať homologizáciu pre SK a ostatné 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre verejnú cestnú dopravu. 
Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia byť v dobrom technickom stave a musia 
spĺňať všetky normy stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Vozidlá musia 
spĺňať všetky parametre stanovené výrobcom, čo sa týka hluku, vibrácií, alebo zápachu, aby 
neobťažovali cestujúcich.  
 
Podiel klimatizovaných vozidiel 

Minimálna úroveň počtu vozidiel podľa ponuky uchádzača vybavených klimatizáciou 
voči celkovému počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy  100 % /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre 
turnus počas špičky/.  
 

Podiel vozidiel vybavených elektronickou tabuľou 
Minimálna úroveň počtu vozidiel podľa ponuky uchádzača vybavených elektronickou 

tabuľou voči celkovému počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 100% /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre 
turnus počas špičky/.  

 

Podiel vozidiel vybavených elektronickým informačným panelom  
Minimálna úroveň počtu vozidiel podľa ponuky uchádzača vybavených elektronickým 

informačným panelom voči celkovému počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 
6 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 100% /kmeňovo zaradené vozidlá 
aj vozidlá pre turnus počas špičky/.  
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Podiel Wifi vo vozidlách 
Minimálna úroveň počtu vozidiel podľa ponuky uchádzača vybavených Wifi voči 

celkovému počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy 100% /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas 
špičky/.  

 

Vybavenie vozidiel systémom GPS 
Každé vozidlo musí byť vybavené systémom GPS ku dňu účinnosti Zmluvy.  

 
Globálny lokalizačný systém alebo Globálny systém určenia polohy „Global Positioning 

System“, skrátene GPS je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície 
vozidla poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu. Je schopný poskytovať údaje o polohe 
nezávisle na počasí 24 hodín denne. 

GPS systém slúži na monitorovanie polohy vozidla a sledovanie dodržiavania 
cestovných poriadkov. Tiež na zber a vyhodnocovanie technických parametrov. Systém sa 
skladá z viacerých podsystémov. Údaje v systéme sa ukladajú. Dopravca má voči 
Objednávateľovi povinnosť z uvedeného systému poskytovať požadované údaje za 8 týždňov 
spätne. Dopravca je povinný poskytnúť prístupové práva k uvedenému systému 
Objednávateľovi služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. 

Dopravca je povinný Objednávateľovi zabezpečiť právo k disponibilite s prístupovými 
právami v systéme GPS, konkrétne k údajom o spojoch liniek mestskej autobusovej dopravy,  
ktoré  sú  predmetom objednávky. Na základe uvedeného bude na báze systému GPS zo strany 
Objednávateľa kontrolované nasledovné:  

 

 dodržiavanie cestovných poriadkov – sledovanie odchodov a príchodov 

z východiskových a nácestných zastávok; 

 

 prehliadanie všetkých realizovaných spojov liniek mestskej autobusovej  dopravy, ktoré 

sú predmetom objednávky na základe nastaviteľných parametrov času, história animácie 

jazdy každého spoja; 

 

 posudzovanie oprávnenosti prijatých sťažností z dôvodu meškania, nadbiehania 

a vynechania spojov liniek mestskej autobusovej dopravy. 

 

 Uvedený systém bude slúžiť k skvalitňovaniu služieb v oblasti mestskej autobusovej  
dopravy a taktiež ako nástroj vykonávania kontroly dodržiavania cestovných poriadkov zo 
strany Objednávateľa.  
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PRÍLOHA Č. 2 

SPRÁVA DOPRAVCU O DODRŽIAVANÍ STN 13 816 ZAROK 20... 

KRITÉRIA   ÚDAJ KRITÉRIA    ÚDAJ 

1.      POUŽITEĽNOSŤ   4.2. Dodržiavanie 
cestovného poriadku  

  

1.1. Dopravné prostriedky   %  počet predčasných 
odchodov , ktoré odišli zo 
zastávky skôr nad  120 s  

  

-          celkový počet 
autobusov 

      

           počet autobusov s 1 
dverami        ( aj v %) 

  5.     STAROSTLIVOSŤ  
O ZÁKAZNÍKA  

  

                                               s 
2 dverami 

  5.1. Ochota   

                                               s 
3 dverami 

  orientácia na zákazníka , 
iniciatíva  

  

                                               s 
nízkou podlahou 

  5.2. Prepojenie na 
zákazníka 

  

           počet autobusov 
veľkokapacitných    (aj v %) 

  poskytovanie informácií pre 
cestujúcich , spôsob  

  

                                              
strednokapacitné 

  sťažnosti    

                                              
malokapacitné 

  5.3. Personál   

maximálna kapacita na sedenie a 
státie  

  počet vodičov zaradených 
MAD  

  

-           spoľahlivosť a vek 
autobusov 

  max.  počet vodičov v 
rannej špičke   

  

-           technologická kvalita 
DP - Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 

      

1.2. Siete       

vzdialenosť cestujúceho k 
zastávke   

  5.5. Predaj CL   

1.3. Prevádzka   počet miest na 
personifikáciu ČK  

  

celkový počet hodín vodičov 
odpracované v MAD  

  počet emitovaných ČK    

z toho v prevádzke ( jazda , 
manipulácia )  

  počet hlásení revízorov na 
cestujúcich bez CL  

  

v pohotovosti    6. Pohodlie    

čakanie    % obsaditeľnosti 
cestujúcimi na spoj  

  

priemerný počet cestujúcich na 
spoj  

  6.3. Komfort  cestovania   

1.4. Vhodnosť   počet busov vybavených   
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záclonkami 

1.5. Spoľahlivosť    spôsob vykurovania busov 
negatíva  

  

2.      DOSTUPNOSŤ   6.4. Podmienky prostredia   

2.1. Vonkajšie prepojenie   počet vykonaných umytí 
busov za dané obdobie  

  

 -   prepojenie na iné druhy 
dopravy- PAL, železnica 

  6.5. Doplňujúce vybavenie   

        vzdialenosť v min., v 
metroch,  bezbariérovosť 

    počet autobusov 
vybavených s klimatizačným 

zariadením  

  

2.2. Vnútorné prepojenie   7.     BEZPEČNOSŤ   

čas na prestup medzi výstupom 
a nástupom  na  

  7.1. Ochrana pred 
zločinom 

  

 jednotlivých staniciach       počet hlasení vodičov na 
konflikt v autobuse   

  

2.3. Dostupnosť  lístkov   počet hlásení za krádež 
spôsobenú na bus ( APH, 

zrkadlá, SPZ ..)  

  

počet predaných CL , % na ČK    7.2. Ochrana pred 
nehodou 

  

3.      INFORMÁCIE   počet dopravných nehôd za 
obdobie  

  

3.1. Všeobecné informácie    počet zranení pri dopravnej 
nehode ( pracovný úraz )  

  

zdroj informácii , dostupnosť na 
webovej stránke  

  počet vykonaných  školení  
vodičov  

  

3.2. Dopravné informácie, 
bežné  

  8.      DOPAD NA ŽP   

označenie linky, elektronické 
smerové tabule počet, %  

  8.1. Znečistenie   

3.3. Dopravné informácie, 
špecifické podmienky  

  % autobusov legislatívne 
spĺňajúcich hlukové a 

emisné kritéria  

  

prijaté  návrhy a sťažnosti k 
prevádzke dopravy, straty a 

nálezy  

  8.2. Prírodné zdroje   

4.      ČAS   celková spotreba PHM  za 
obdobie  

  

4.1. Dĺžka cestovného času   priemerná spotreba  v l na  
100 km za obdobie 

  

priemerný čas cestujúceho 
strávený v buse  

  8.3. Infraštruktúra   

priemerný čas pri vybavovaní 1 
cestujúceho ( hotovosť a ČK )  

  počet busov max. 
turnusovej potreby   

  

celkový počet zastávok 
dopravcu v jeho správe  
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z toho počet prestupných 
zastávok   

      

 
Spracoval:  
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PRÍLOHA Č. 3 

PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI  

–  

CESTOVNÝ PORIADOK PRE PRÍSLUŠNÝ KALENDÁRNY ROK 
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PRÍLOHA Č. 4 

AKTUÁLNA TARIFA A TARIFNÉ PODMIENKY V MAD 
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PRÍLOHA Č. 5 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

 

1. Pohonné hmoty a mazadlá  

1.1. Motorová nafta spotrebovaná autobusmi prepravujúcimi osoby v MAD. 

1.2. Motorový olej a mazadlá spotrebované dopravnými prostriedkami MAD. 

1.3. Plyn spotrebovaný vozidlami prepravujúcimi osoby v MAD. 

1.4. Materiál použitý na vozidlá prepravujúce osoby v rámci MAD, ako sú nemrznúca 
zmes, konzervačné a špeciálne oleje, ďalšie prevádzkové kvapaliny. 

 

2. Priamy materiál 

2.1. Náklady na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, ventily v dopravných 
prostriedkoch prepravujúcich osoby v rámci MAD, znížené o cenu použiteľných 
demontovaných pneumatík príp. protektorov. 

2.2. Ostatný priamy materiál použitý na vozidlá prepravujúce osoby v rámci MAD 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 MAD. 

3.2. Náhrady miezd za dovolenku vodičov zabezpečujúcich výkon MAD. 

3.3. Mzdy ostatných zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na výkone MAD 

3.4. Tvorba rezerv na mzdové náklady znížená o zúčtovanie rezerv. 

 

4. Priame odpisy (účtovné) 

4.1. Odpisy dopravných prostriedkov zabezpečujúcich výkon  MAD (autobusy). Ak 
vozidlá zabezpečujú výkony  pre viaceré druhy prepráv podiel odpisov  sa uznáva  v  
podiele kilometrov, v ktorom vykonávali výkony v MAD voči celkovým 
kilometrickým výkonom daného vozidla.  

4.2. Odpisy ostatného hmotného a nehmotného majetku priamo slúžiaceho pre výkony 
MAD  

 

5. Opravy a udržiavanie 

5.1. Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov zabezpečujúcich výkon MAD. 
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5.2. Náklady na čistenie a upratovanie vozidiel zabezpečujúcich výkon MAD. 

5.3. Podiel nákladov na opravy, udržiavanie a čistenie na autobusy používané v systéme 
MAD len v podiele kilometrov, v ktorom vykonávali výkony v MAD voči celkovým 
kilometrickým výkonom daného vozidla.  

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 

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 MAD (zákonné, havarijné a pod.). 

6.4. Dane, mýto  a poplatky za vozidlá MAD. 

6.5. Náklady na pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky vodičov. 

6.6. Všetky druhy cestovného vodičov zaradených do prevádzky MAD. 

6.7. Odpis a spotreba drobných predmetov a DHM v prevádzke MAD, znalecké posudky 
týkajúce sa vozidiel MAD. 

6.8. Odstupné, odchodné. 

6.9. Daň z motorových vozidiel za vozidlá MAD. 

6.10. Náklady na vykonávanie technických a emisných kontrol vlastných dopravných 
prostriedkov MAD. 

6.11. Náklady na označníky autobusových zastávok a informačný systém. 

6.12. Náklady na GPS, Wifi a elektronické tabule. 

6.13. Náklady financovania (úroky z úverov, pôžičiek a leasingov). 

6.14. Poplatky za užívanie autobusových staníc. 

6.15. Náklady na zácvik, preškolenie a preskúšanie vodičov, psychologické vyšetrenia. 

 

7. Priame náklady spolu 

Súčet položiek 1 až 6. 
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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 MAD (el. 
energia, vodné, stočné, teplo a teplá voda, para, plyn a pod.). 

8.3. Spotreba pohonných hmôt vozidiel nepriamo zabezpečujúcich prevádzku MAD 
(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 
MAD. 

8.8. Prepravné náklady pre vlastnú prevádzku MAD (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. 

8.11. Odpisy režijných budov, stavieb, zariadení a drobného HM, ktoré slúžia na 
zabezpečenie prevádzky MAD 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 MAD (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 MAD na konečných zastávkach liniek. 
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8.19. Náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami zastávok MAD 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 MAD, 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 MAD (tiež za rádiostanice, 
spotreba kolkov). 

8.25. Iné finančné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MAD 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 MAD 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 
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. 
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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 MAD. 

8.44. Ostatné služby len v prípade ekonomickej opodstatnenosti. 

 

9. Vlastné náklady prevádzky – náklady výkonu 

Súčet položiek 7 – 8. 

 

10. Správna réžia podniku 

10.1. Spotreba režijného materiálu pre správu. 

10.2. 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. 

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. 
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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 € / 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. 

 

 Náklady sa znižujú o súvisiace výnosy. 

11. Zisk vo výške ... % z EON 

12. 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 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, 
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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, 

o) náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných kapacít, 

p) členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania 
nevyplýva z osobitných predpisov, 

q) chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch v kalkulačných prepočtoch 
alebo v účtovníctve, 

r) náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru, 

s) úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť potreby úveru, 

t) náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s podnikateľskou 
činnosťou, na ktorú sa vzťahuje regulácia cien. 

 

Do kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sa nezahŕňa ani pomerná časť odpisov 
majetku vypočítaná z časti obstarávacej ceny majetku uhradenej z prostriedkov fondov 
Európskej únie. 
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PRÍLOHA Č. 6 

ALOKÁCIA NEPRIAMYCH NÁKLADOV 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe alokácie nepriamych nákladov 
vynaložených na poskytovanie Služieb vo verejnom záujme: 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nepriame náklady zahrnuté do Ekonomicky oprávnených 

nákladov sa pre príslušný kalendárny rok vyčíslia podľa podielu kilometrov: 

 

KOEFICIENT: 

K – predstavuje podiel kilometrov spojených s výkonmi  príslušnej mestskej autobusovej 
dopravy  k celkovým kilometrom dopravcu:  

 

t

t
t

kmc

kmMHD
K 

 

kde: 
t - Príslušné obdobie, 
Kt - Alokačný kľúč za príslušné obdobie t, 

km MAD t – kilometre ubehnuté v MAD za príslušné obdobie t 
kmc t – celkové kilometre Dopravcu ubehnuté za príslušné obdobie   
 

   

1.2 Nepriame náklady spojené s poskytovaním Služieb vo verejnom záujme zahŕňajú najmä, 
nie však výlučne, nasledovné kategórie nákladov: 

(a) prevádzková réžia; 

(b) správna réžia. 

1.3 Výška Nepriamych nákladov sa vypočíta vynásobením Alokačného kľúča so sumou 
Nepriamych nákladov Dopravcu vynaloženými za príslušný kalendárny rok. 
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PRÍLOHA Č. 7 

KALKULAČNÝ VZOREC VÝNOSOV DOPRAVCU 

 

1. Tržby a výnosy 
 

1.1. Tržby MAD 
1.1.1. Tržby za predplatné cestovné lístky 
1.1.2. Tržby za jednorazové cestovné lístky 
1.1.3. Ostatné tržby MAD 

 
1.2. Výnosy 

1.2.1. Výnosy za cestovanie bez platného cestovného lístka (úhrada pokút za cestovanie 
bez platného cestovného lístka a výnosy z nezaplatených pokút znížené o odpis 
pohľadávky za nevymožiteľné pokuty) 

1.2.2. Aktivácia (materiálu a tovaru, vnútroorganizačných služieb, dlhodobého 
hmotného majetku) 
 

2. Úhrada za služby vo verejnom záujme 
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PRÍLOHA Č. 8 

KALKULAČNÝ VZOREC PREDPOKLADANEJ ÚHRADY 

Kalkulačná položka Spolu 

Výkony MAD:                          ... kilometrov    

Ekonomicky oprávnené náklady   

1. PHM    

1.1 Motorová nafta   

1.2 Oleje a mazadlá   

1.3 Plyn   

1.4 Ostatný materiál 

 2. Priamy materiál – pneumatiky   

3. Priame mzdy   

4. Priame odpisy   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov   

5. Opravy a udržiavanie   

5.1 Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov *   

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov   

6. Ostatné priame 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)   

12. Tržby a výnosy MAD   

v tom: Tržby a výnosy   

  Úhrada za služby vo verejnom záujme   

13. Výška primeraného zisku **  

14. Výška predpokladanej úhrady  ( položka  11 +13 -12 )    

 * vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii 

** v absolútnom vyjadrení – max. 3 % 

 

  



 

 

 
 

65 
 

PRÍLOHA Č. 9 

PREDPOKLADANÁ ÚHRADA PRE PRÍSLUŠNÝ ROK 

 

Kalkulačná položka ... 

1.  Ekonomicky oprávnené náklady ( EON ) ... 

1.1 Prevádzkové náklady  ... 

1.2 Odpisy DHM a DNM ... 

1.3 Finančné náklady ... 

  
 

2.  Tržby a výnosy MAD ... 

2. 1  Tržby MAD  ... 

2.2  Ostané výnosy ... 

  

3.  Primeraný zisk ( PZ ) – max. 3 % ... 

4. Úhrada za služby vo verejnom záujme  
     EON +PZ- Tržby a výnosy 

... 
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PRÍLOHA Č. 10 

MAXIMÁLNE EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

Kalkulačná položka Spolu 

1. PHM    

1.1 Motorová nafta   

1.2 Oleje a mazadlá   

1.3 Plyn   

1.4 Ostatný materiál 

 2. Priamy materiál – pneumatiky   

3. Priame mzdy   

4. Priame odpisy   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov   

5. Opravy, údržba a udržiavanie   

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov *   

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov   

6. Ostatné priame 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)   

12. Výška primeraného zisku ** 
 

Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov 
 

 * vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii 

** v absolútnom vyjadrení – max. 3 % 

 

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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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 
Názov zákazky 

Označenie zákazky je: VS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom 
záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš“. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 318 000,- EUR 

PHZ je počítaná ako predpokladaný komplexný náklad (cena služby) vynaložený na 
poskytovanie služieb za obdobie 15 rokov, to znamená 10 rokov trvania zmluvy a v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní okrem iného i všetky formy opcií a 
všetky obnovenia zákazky, teda i možné predĺženie obdobia poskytovania služieb vo verejnom 
záujme v súlade s Nariadením 1370/2007 o  5 rokov. Od tejto ceny nie je odpočítaná žiadna 
položka (napríklad predpokladané tržby). Jedná sa o čistý náklad. 
 
Zahŕňa všetky nákladové položky vynaložené na zabezpečenie služby vo verejnom záujme v 
mestskej autobusovej doprave na území mesta Liptovský Mikuláš za obdobie 15 rokov. 
 
Uvedená PHZ bola počítaná ako predpokladaný náklad (cena služby) na 1. rok poskytovania 
služby a následne indexovaná 2% každoročným nárastom nákladových položiek. Na spôsob 
výpočtu predpokladanej PHZ bol použitý takýto mechanizmus, nakoľko dnes nie je možné 
predikovať  infláciu ako ani defláciu oficiálne stanovenú Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na obdobie 15 rokov. Preto hovoríme o Predpokladanej hodnote zákazky. 
 
ÚHRADA STRATY 
 
Následne po uzatvorení zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie 
služieb v súlade s pravidlami podľa uzatvorenej zmluvy. 
 
To znamená, že od vynaložených nákladov (ceny služby) za 1 rok budú odpočítané všetky 
priame tržby a ostatné výnosy dosiahnuté za 1 rok. 
 
Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a skutočnými tržbami bude v réžii Objednávateľa ako 
úhrada straty. 
 
Úhrada straty = skutočne vynaložené náklady – skutočne dosiahnuté tržby a výnosy. 
 
Predmet zákazky 

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš (ďalej aj 
„Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je  
 

e) záväzok Dopravcu poskytovať počas účinnosti tejto Zmluvy služby vo verejnom 

záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve a  

f) záväzok Objednávateľa poskytovať Dopravcovi počas účinnosti tejto Zmluvy úhradu 

za poskytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v tejto 

Zmluve. 
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Technická špecifikácia predmetu zákazky 

  

Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom 
predpokladaného celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto 
zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí 5 100 000 km. 

Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické 
kilometre, vzdialenosti odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné „prázdne jalové 
kilometre“.  

Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol Obstarávateľskou organizáciou 
stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov pre obdobie od  01.01.2018 do 
31.12.2018 v objeme 510 000 plánovaných celkových km. 

Rámcové cestovné poriadky spracované pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 
tvoria Prílohu č. 1 tohto Opisu predmetu zákazky.  

Modelová štruktúra potreby nasadzovaných autobusov po jednotlivých turnusoch 
predpokladaných cestovných poriadkov je nasledovná: 

 

Denná turnusová potreba vozidiel: 14 ks  - z toho 11 ks vozidiel sú určené pre 
celodenný turnus /kmeňovo zaradené vozidlá/ a 2 ks vozidiel pre turnus len počas špičky  

 
Počet záložných vozidiel: 1 záložné vozidlo 

 

Obstarávateľská organizácia upozorňuje na skutočnosť, že tento MODELOVÝ 
NÁVRH bol spracovaný výhradne pre účely určenia predpokladanej maximálnej potreby 
nasadzovaných autobusov v súvislosti s predpokladanými cestovnými poriadkami. 

V rámci samotnej realizácie plnenia si bude úspešný uchádzač na základe 
Obstarávateľskou organizáciou stanovených cestovných poriadkov povinný zostaviť vlastné 
obehy vozidiel so zohľadnením všetkých požiadaviek uvedených v tejto dokumentácii 
Obstarávateľskej organizácie a taktiež požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných 
právnych predpisov. 

Vzhľadom na celkovú dobu trvania záväzku 10 rokov je možné predpokladať, že 
v priebehu plnenia zákazky bude dochádzať k zmenám v potrebách Obstarávateľskej 
organizácie na zabezpečenie dopravnej obslužnosti predmetnej oblasti a zároveň k potrebe 
zmeny v predpokladanom rozsahu plnenia. Zmeny v rozsahu plnenia môžu byť vynútené 
a Obstarávateľskou organizáciou požadované najmä v súvislosti so zmenou dopravných potrieb 
na území mesta Liptovský Mikuláš 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.  

Obstarávateľská organizácia si tak s ohľadom na vyššie uvedené vyhradzuje právo 
v priebehu platnosti uzatvorenej Zmluvy a za podmienok dohodnutých v Zmluve jednostranne 
zvýšiť alebo znížiť rozsah plnenia realizácie verejnej zákazky za celú dobu plnenia maximálne o 
10% oproti východziemu plánovanému rozsahu dopravných služieb východzieho kalendárneho 
roka.  

V súvislosti s vyššie uvedeným Obstarávateľská organizácia uchádzačov upozorňuje na 
to, že bude oprávnená 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. 
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Požiadavky na dopravcu 

Typy vozidiel 
Po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy dopravca 

zabezpečí 14 ks vozidiel mestského prevedenia. Všetkých 14 ks vozidiel musí byť 
nízkopodlažných resp. low entry. 

 
Minimálny počet záložných vozidiel 

Uchádzač je povinný zabezpečiť minimálne 1 ks záložného vozidla. 

 

Priemerný maximálny vek vozidlového parku 
Priemerný maximálny vek vozidlového parku pre celodenný turnus nesmie po uplynutí 

... (údaj z ponuky – max. 12) kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
prekročiť 1 rok, a za celú dobu poskytovania plnenia predmetu Zmluvy  nesmie prekročiť 8 
rokov. 

 

Priemerný maximálny vek vozidlového parku je nutné zo strany uchádzača 
preukázateľným spôsobom preukázať Obstarávateľskej organizácii vždy k 31.01. nasledujúceho 
kalendárneho roka a to opakovane každý rok po dobu účinnosti Zmluvy. V prípade, že 
Obstarávateľská organizácia bude požadovať po uchádzačovi doložiť uvedené aj v priebehu 
kalendárneho roka, je uchádzač povinný takejto požiadavke Obstarávateľskej organizácie 
vyhovieť. 

Vek vozidla sa stanoví na celé kalendárne mesiace nasledovne:  

Vozidlo má vek jeden mesiac k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo 
vozidlo registrované prvýkrát v evidencii podľa technického preukazu vozidla (rok výroby). 

 
Maximálny vek každého vozidla 

Maximálny vek každého vozidla nesmie po uplynutí ... (údaj z ponuky – max. 12) 
kalendárnych mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy prekročiť 1 rok, a za celú dobu 
poskytovania plnenia predmetu Zmluvy prekročiť 8 rokov. 

Maximálny vek vozidlového parku je nutné zo strany uchádzača preukázateľným 
spôsobom preukázať Obstarávateľskej organizácii vždy k 31.01. nasledujúceho kalendárneho 
roka a to opakovane každý rok po dobu účinnosti Zmluvy. V prípade, že Obstarávateľská 
organizácia bude požadovať po uchádzačovi doložiť uvedené aj v priebehu kalendárneho roka, 
je uchádzač povinný takejto požiadavke Obstarávateľskej organizácie vyhovieť. 

Vek vozidla sa stanoví na celé kalendárne mesiace nasledovne:  

Vozidlo má vek jeden mesiac k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo 
vozidlo registrované prvýkrát v evidencii podľa technického preukazu vozidla (rok výroby). 

 

Koncepcia obnovy vozidlového parku 
Uchádzač je povinný predložiť koncepciu obnovy vozidlového parku na obdobie 10 

rokov počnúc od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. V uvedenej koncepcii je povinný spĺňať – 
Priemerný maximálny vek vozidlového parku a Maximálny vek každého vozidla.  
 

Mobilná aplikácia 
 Dopraavca je povinný spustiť do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
mobilnú a webovú aplikáciu s min. nasledovným obsahom informácií:  
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- Vyhľadávanie cestovných poriadkov 

- Informácie o meškaní, resp. nadbiehaní spojov 

- Sledovanie spojov online 

- Plánovač ciest 

- Mapy s trasami a polohami autobusových zastávok 

 

Štandardná výbava vozidiel 
 
TECHNICKÝ POPIS 
 
Karoséria: 
Autobusy zabezpečujúce mestskú autobusovú dopravu musia byť vybavené minimálne dvoma 
dverami určenými pre nástup a výstup cestujúcich. 
 
Vnútorná výbava:  
Obloženie podlahy PVC krytinou. Boky obložené umakartovými panelmi. Strecha v strede 
obložená umakartom.. Osvetlenie pracoviska vodiča. Osvetlenie priestoru pre cestujúcich 
(denná a nočné). Sedadlá mestské nepolohovateľné potiahnuté látkou. Prídržné tyče pre 

cestujúcich. Signalizačné tlačidlá ̋ STOP ̋ pre cestujúcich z dôvodu zastavenia vozidla na 
najbližšej autobusovej zastávke, pre cestujúcich s kočíkom a ZŤP. 2 x hasiaci prístroj. 
Bezpečnostné kladivká. Lekárnička 2 ks. Zakladacie kliny. Vyhrievané okno predných dverí. 
Otváranie dverí - diaľkové ovládanie. Stierače, viacrýchlostné s integrovanými ostrekovačmi, 
hmlové svetla, uzamykateľný batožinový priestor.  
 
Ventilácia, kúrenie, okná: 
Otváracie strešné  ventilácie. Strešné ventilátory. Všetky okná tepelnoizolačné tónované s 
posuvným prípadne výklopným vetraním. Vykurovanie priestoru pre cestujúcich výhrevnými 
telesami s rozvodom teplého vzduchu v celom vozidle. Nezávislé kúrenie. 
 
Pracovné miesto vodiča: 
Sedadlo vodiča nastaviteľné, vzduchom odpružené s  hlavovou opierkou a lakťovými 
opierkami. Predná a bočná  slnečná clona. Nastaviteľný volant. Deliaca stena vodiča od 
cestujúcich, tempomat, digitálny tachograf, prístrojová doska; Elektronická pokladňa na 
vybavenie cestujúcich. 
 
Motor: 
Naftový motor musí spĺňať emisné triedy EURO 6, a vyššie 12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy.  
 
Brzdy: 
Brzdovú sústavu tvoria nezávislé brzdové systémy - prevádzkový, núdzový, parkovací. Ďalej: 
ASR , ESC, EDS, ABS integrovaný v EBS 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.   
 
Pneumatiky: 
Pneumatiky musia spĺňať ustanovenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o 
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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Bezpečnostné prvky: 
Všetky bezpečnostné prvky montované do vozidiel musia byť konštruované tak, aby v prípade 
vlastnej poruchy zreteľne signalizovali vodičovi nebezpečný stav, prípadne znemožnili pohyb 
vozidla s poruchou, eventuálne umožnili dojazd vozidla v núdzovom režime.  
 
Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu: 
Zaistenie vozidla proti neoprávnenému použitiu  podľa predpisov platných v SR. 
Predné dvere musia byť uzamykateľné, ostatné dvere s možnosťou zaistenia zvnútra bez kľúča 
s ochranou proti neoprávnenej manipulácii. 
 
Technický stav vozidiel: 
Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia spĺňať homologizáciu pre SK a ostatné 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre verejnú cestnú dopravu. 
Autobusy zabezpečujúce mestskú dopravu musia byť v dobrom technickom stave a musia 
spĺňať všetky normy stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Vozidlá musia 
spĺňať všetky parametre stanovené výrobcom, čo sa týka hluku, vibrácií, alebo zápachu, aby 
neobťažovali cestujúcich.  
 
Podiel klimatizovaných vozidiel 

Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených klimatizáciou voči celkovému počtu 
nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy 100 % /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas špičky/.  

Podiel vozidiel vybavených elektronickou tabuľou 
Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených elektronickou tabuľou voči celkovému 

počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy 100 % /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas 
špičky/.  

 
Podiel vozidiel vybavených elektronickým informačným panelom  

Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených elektronickým informačným panelom  
voči celkovému počtu nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 100 % /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre 
turnus počas špičky/.  

 
Podiel Wifi vo vozidlách 

Minimálna úroveň počtu vozidiel vybavených Wifi voči celkovému počtu 
nasadzovaných autobusov musí byť po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy 100 % /kmeňovo zaradené vozidlá aj vozidlá pre turnus počas špičky/.  

 
Vybavenie vozidiel systémom GPS 

Každé vozidlo musí byť vybavené systémom GPS ku dňu účinnosti Zmluvy.  
 

Globálny lokalizačný systém alebo Globálny systém určenia polohy „Global Positioning 
System“, skrátene GPS je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície 
vozidla poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu. Je schopný poskytovať údaje o polohe 
nezávisle na počasí 24 hodín denne. 

GPS systém slúži na monitorovanie polohy vozidla a sledovanie dodržiavania 
cestovných poriadkov. Tiež na zber a vyhodnocovanie technických parametrov. Systém sa 
skladá z viacerých podsystémov. Údaje v systéme sa ukladajú. Uchádzač má voči 
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Obstarávateľskej organizácii povinnosť z uvedeného systému poskytovať požadované údaje za 
8 týždňov spätne. 

Uchádzač je povinný poskytnúť prístupové práva k uvedenému systému 
Obstarávateľskej organizácii služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. 

Uchádzač je povinný Obstarávateľskej organizácii zabezpečiť právo k disponibilite 
s  prístupovými právami v systéme GPS, konkrétne k údajom o spojoch liniek mestskej 
autobusovej dopravy,  ktoré  sú  predmetom objednávky. Na základe uvedeného bude na báze 
systému GPS zo strany Obstarávateľskej organizácie kontrolované nasledovné:  
 

 dodržiavanie cestovných poriadkov – sledovanie odchodov a príchodov 

z východiskových a nácestných zastávok; 

 

 prehliadanie všetkých realizovaných spojov liniek mestskej autobusovej  dopravy, ktoré 

sú predmetom objednávky na základe nastaviteľných parametrov času, história animácie 

jazdy každého spoja; 

 posudzovanie oprávnenosti prijatých sťažností z dôvodu meškania, nadbiehania 

a vynechania spojov liniek mestskej autobusovej dopravy. 

 

Uvedený systém bude slúžiť k skvalitňovaniu služieb v oblasti mestskej autobusovej  
dopravy a taktiež ako nástroj vykonávania kontroly dodržiavania cestovných poriadkov zo 
strany Obstarávateľskej organizácie.  
 
Pripravenosť personálu 

Uchádzač sa relevantným spôsobom zaväzuje, že ku dňu účinnosti Zmluvy predloží 
Obstarávateľskej organizácii zoznam vodičov, ktorí disponujú platnou KKV (kvalifikačná karta 
vodiča). 

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  k ku dňu 
účinnosti Zmluvy vystrojiť svojich zamestnancov prichádzajúcich do styku s cestujúcou 
verejnosťou v rámci MAD Liptovský Mikuláš.  

Reklamný priestor pre mesto Liptovský Mikuláš 
Uchádzač v ponuke uvedie % podiel vozidiel, ktorý bezplatne poskytne 

Obstarávateľskej organizácii ako reklamný priestor pre umiestňovanie informácií určených 
k propagácii Objednávateľa a jeho neziskových aktivít ku dňu účinnosti Zmluvy.  

Správa označníkov autobusových zastávok 
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečovať správu označníkov autobusových zastávok 

bližšie vymedzených v Pláne dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok pre príslušný 
kalendárny rok. 
 

Správa označníkov v meste Liptovský Mikuláš musí byť zabezpečovaná v súlade s STN 

73 6425. 
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Označník sa skladá zo značky zastávka, z tabuľky s názvom zastávky, prípadne 

dodatkovej tabuľky, z tabuľky s číslami liniek (na zastávke MAD), spravidla z tabuľky 

vývesných cestovných poriadkov. 

 

1. Označovanie zastávok 

 

Zastávky sa označujú a vybavujú označníkom umiestneným spravidla na zastávkovom 

stĺpiku. Kde to podmienky neumožňujú je možné v odôvodnených prípadoch umiestniť 

označenie zastávky na inom vhodnom mieste (stĺp, stena prístreška a pod.). Združené zastávky 

sa odporúča označovať jedným označníkom.  

 

Označník musí byť umiestnený tak, aby bol viditeľný pre všetkých účastníkov cestnej 

premávky a aby nezakrýval zvislé dopravné značky alebo iné dopravné zariadenia.  

Konštrukcia označníka musí umožňovať bezpečný pohyb cestujúcich vrátane osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu na čakacej ploche. 

 

Označník sa skladá: 
 

1. zo značky zastávka; 

2. z tabuľky s názvom zastávky, prípadne dodatkovej tabuľky; 

3. z tabuľky s číslami liniek (na zastávke MAD); 

4. spravidla z tabuľky vývesných cestovných poriadkov. 

 

Zastávka môže byť na nevyhnutne potrebný čas označená prenosným označníkom, 

ktorý má primerane spĺňať požiadavky vyššie uvedené.  

 

Značky označníkov musia byť pre každý druh dopravy jednotné.  

 

Správcom označníkov je Dopravca. Správca označníkov je povinný na svoje náklady 

zriadiť a udržiavať označníky vrátane informačných panelov s cestovnými poriadkami a ďalšími 

informáciami v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami. 

 

2. Pravidelná kontrola a údržba označníkov  

 

Správca označníkov zabezpečuje na svoje náklady údržbu a obnovu označníkov vrátane 

informačných panelov. Pokiaľ sú zastávky vybavené označníkom nespĺňajúcim štandard, je 

správca označníka povinný na svoje náklady označník vrátane informačného panelu uviesť do 

súladu so štandardom. 

Vzhľad a vybavenie každej zastávky musí byť kontrolovaná priebežne (minimálne raz 

ročne). Kontrolu vykoná vlastník označníka zastávky, prípadne ním poverený subjekt – správca 

označníka. 

Počas kontroly označníkov sa zisťujú ich nedostatky, týkajúce sa opráv alebo doplnenia 

ich vybavenia. 
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Prílohy:  

 

Príloha č. 1 Opisu predmetu zákazky: Plán dopravnej obslužnosti – Cestovný poriadok pre 
príslušný kalendárny rok 
 
Príloha č. 2 Opisu predmetu zákazky: Aktuálna tarifa a tarifné podmienky v MAD 

 
Splnenie požiadaviek na dopravcu podľa požiadaviek na dopravcu uvedených v 

časti Opis predmetu zákazky uchádzač zdokumentuje dostatočne podrobným a 
názorným spôsobom vrátane dôkazných prostriedkov tak, aby komisia mohla 
vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom. 
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B.3 Podmienky účasti 
 

Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym subjektom môže 

byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá predkladá ponuku. 

Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Obstarávateľská organizácia 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 obstarávateľskej organizácii úspešný uchádzač 

podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným obstarávateľskou 

organizáciou 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 alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, 

c) poskytne obstarávateľskej organizácii na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným 

európskym dokumentom. 

 

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje 

informácie podľa predchádzajúceho odseku aj o tejto osobe. 

 

Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie 

podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre obstarávateľskú 

organizáciu 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. 

 

Jednotný európsky dokument 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 



 

 

 
 

77 
 

častiach II až IV. Štandardného formulára jednotného európskeho dokumentu pre 

obstarávanie) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. 

 

Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá obstarávateľská organizácia v prílohe č. 2 

súťažných podkladov. 

 

Pri vyplnení JED-u sa uchádzač riadi manuálom, zverejneným na stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie: http://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. 

 

Údaje, ktoré uviedla obstarávateľská organizácia v súťažných podkladoch v JED-e ﴾Príloha č. 

2﴿, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľskej organizácie, 

musí uchádzač sám preniesť/prepísať do svojho vyplneného JED-u. 

 

Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom 

obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom 

európskom dokumente sú naďalej aktuálne. 

 

Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, obstarávateľská organizácia 

môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 

uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným 

európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady obstarávateľskej organizácii 

do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčila 

dlhšiu lehotu. 

 

Ak obstarávateľská organizácia 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. 

 

Obstarávateľská organizácia 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 

jednotným európskym dokumentom, uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste 

v poradí predložia obstarávateľskej organizácii v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej žiadosti všetky doklady podľa časti B.3 Podmienky účasti a to 

nasledujúcim spôsobom: 

 

1. uchádzači predložia obstarávateľskej organizácii všetky doklady, ktoré predtým nahradili 

jednotným európskym dokumentom, a ku ktorým obstarávateľská organizácia nemá prístup 

priamo a bezodplatne v elektronických databázach, príp. ktoré má k dispozícii z iného 

verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné, 
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2. predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v jednotnom európskom 

dokumente, 

3. doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v časti B.3 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. 
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa 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. 

 

1.2 Uchádzač, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (uchádzač - 

právnická osoba predloží aj výpis z registra trestov tejto právnickej osoby), 

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 

tri mesiace, 

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 

mesiace, 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
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1.3 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. 

 

1.4 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. 

 

1.5 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. 

 

1.6 Obstarávateľská organizácia 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. 

 

1.7 Obstarávateľská organizácia 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 alebo iný rovnocenný zápis alebo 

potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (bod. 1.6.) 
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, 

TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO 

POSTAVENIA  

(§ 33 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ) 

 
2.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického 

postavenia: 

 

- podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené 

účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač 

otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v 

nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke 

(bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo 

zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo 

pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách 

a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých 

pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní 

voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám 

zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia 

si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a to za predchádzajúce tri roky až ku dňu 

vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za 

ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Každé 

vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie 

staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej 

organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky obstarávateľská 

organizácia vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len 

v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. 

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z 

účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie 

banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako originál, alebo 

overená kópia. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné 

a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, 

obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje 

finančné a ekonomické postavenie. 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

V tejto požiadavke obstarávateľskej organizácie nie je požadovaný žiaden číselný údaj a 

teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
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finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým 

partnerom. 

 

- podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Súvahou, ktorou uchádzač - právnická osoba alebo fyzická osoba účtujúca v podvojnom 

účtovníctve preukáže kladnú hodnotu vlastného imania alebo výkazom o majetku a 

záväzkoch, ktorým uchádzač – fyzická osoba preukáže kladný rozdiel medzi jeho 

majetkom a jeho záväzkami. 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač - právnická osoba alebo fyzická osoba účtujúca 

v podvojnom účtovníctve preukáže predložením ostatnej súvahy, resp. k príslušnému 

mesiacu v ostatnom roku  (podľa ukončenia ostatného hospodárskeho roka), overenej 

príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom; uchádzač – 

fyzická osoba preukáže predložením ostatného výkazu o majetku a záväzkoch, resp. k 

príslušnému mesiacu v ostatnom roku (podľa ukončenia ostatného hospodárskeho roka), 

overeného príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom.  

Ak uchádzač eviduje súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch na oficiálnom 

internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva 

financií Slovenskej republiky), nemusí predkladať overenú súvahu alebo overený výkaz o 

majetku a záväzkoch, ale odkáže na tento dokument vhodným spôsobom, napr. 

hypertextovou linkou a predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. Uchádzač predloží 

čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností, uchádzač 

v čestnom vyhlásení uvedie, či je čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo jeho 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a to 

tak, že k právnemu úkonu vykonanému v písomnej forme pripojí k svojmu menu svoj 

podpis a hodnoverne preukáže, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 

vzťahoch. 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

V tejto požiadavke obstarávateľskej organizácie nie je požadovaný žiaden číselný údaj a 

teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 

ekonomickej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzačovi nehrozí úpadok, má dostatočný 

majetok na zabezpečenie financovania predmetu obstarávania alebo je schopný získať 

externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý nebude 

hradený v plnej výške finančnými preddavkami a musí preto preukázať svoju schopnosť 

pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

- podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže 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. 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 
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od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 2 000 

000,- € (slovom: dva milióny eur.). Uchádzač k prehľadom 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. 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 v Úradnom vestníku EÚ. Obratom v 

oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, obstarávateľská organizácia rozumie poskytovanie 

služieb prepravy osôb autobusovou dopravou.  

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), nemusí predkladať overený výkaz ziskov a 

strát alebo overený výkaz o príjmoch a výdavkoch, ale odkáže na tento výkaz vhodným 

spôsobom, napr. hypertextovou linkou a predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. 

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Pre vyvrátenie akýchkoľvek 

pochybností, uchádzač v čestnom vyhlásení uvedie, či je čestné vyhlásenie podpísané 

uchádzačom, alebo jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 

vzťahoch a to tak, že k právnemu úkonu vykonanému v písomnej forme pripojí k svojmu 

menu svoj podpis a hodnoverne preukáže, že je oprávnený konať v mene uchádzača v 

záväzkových vzťahoch. 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

Obstarávateľská organizácia požadovaním tejto podmienky účasti skúma 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 verejnom obstarávaní obstarávateľská organzácia 

stanovila podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to 

znamená, že obstarávateľská organizácia stanovila podmienky účasti primerane k 

predmetu zákazky. Výška obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka poskytuje 

obstarávateľskej organizácii 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 môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 

zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 

obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje 

osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto 
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skutočnosť 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) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní. 

- Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie 

finančného a ekonomického postavenie dokument určený obstarávateľskou organizáciou, môže 

finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý 

obstarávateľská organizácia považuje za vhodný. 
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, 

TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI  

(§ 34 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona 

o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením: 

- zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania (rozhodné obdobie 2014, 2015, 2016) s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok poskytnutých 

služieb – t.j. poskytovanie služieb prepravy osôb v celkovom súhrne bol minimálne vo 

výške 2 000 000,- EUR bez DPH (slovom: dva milióny eur bez DPH), spolu za 

predchádzajúce tri roky  ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku 

EÚ. 

 

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku 

dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku 

EÚ. 

 

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. 

 

- podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením: 

- opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 

Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek 

normy ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľská organizácia uzná 

ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej 

únie. Obstarávateľská organizácia prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú 

rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality.  

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:  

V tejto požiadavke obstarávateľskej organizácie 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. 

 

Uchádzač 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 obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne 



 

 

 
 

86 
 

používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 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 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  
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B.4 Aukčný poriadok 
 

Všeobecné informácie 

1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania 
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien 
upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.  

2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 
úvodnom vyhodnotení ponúk. 

3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.  

4. Administrátor obstarávateľskej organizácie je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva 
uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  

5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej 
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny 
upravené smerom nadol a nové hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. 

6. Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači 
oboznámia s  e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie.  

7. Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné 
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich 
vyhodnocovanie v limitovanom čase. 

 

Priebeh e-aukcie 
 
1. Predmet elektronickej aukcie je: 
 

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej 
autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš 
 

2. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude kritérium -  Výška Maximálnych 
ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok (EUR). Zvyšné kritériá 
podľa časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov budú neaukčnými kritériami.  

 
3. Pred začatím elektronickej aukcie obstarávateľská organizácia vyhodnotí ponuky podľa 

kritéria na vyhodnotenie ponúk. Po určení poradia na základe predložených ponúk 
obstarávateľská organizácia vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých 
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien 
v elektronickej aukcii. 

4. K výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok úvodného vyhodnotenia 
príslušnej ponuky (t.j. najmä poradie) a vzorec na určenie automatizovaného 
prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien. 

5. Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia – je uvedený v časti 
A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
 

6. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) obstarávateľská 
organizácia uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 
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ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej 
osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z 
uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). 
Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy 
na účasť v elektronickej aukcii. 

7. Kontakt na administrátora e-aukcie:, e-mail: verejne.obstaravanie@advocatus.sk  

tel. č.: +421 907 956 210,  
 

8. V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného 
prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny 
predmetu zákazky, pravidlá predlžovania Aukčného kola  a lehotu platnosti prístupových 
kľúčov a pod. 

 
9. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase 

uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť 
zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to 
v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba 
svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie 
o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve. 
 

10. Aukčné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve. 
Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia ich vstupné hodnoty cien  
a zároveň ich priebežné poradie. Uchádzači budú upravovať jednotlivé ceny smerom 
nadol (netto cena). Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu 
celkovú cenu (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).  
 

11. V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do 
eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom 
okamihu ich relatívne umiestnenie. 
 

12. Minimálny krok zníženia ceny bude 5000,- € (slovom: päťtisíc eur). 
 

13. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený 
pri zmene ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže 
k aktuálnej cene položky daného uchádzača. 
 

14. Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 
20 min.  eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 
20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov 
uvedených v predchádzajúcich odsekoch.  
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri 
akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej 
aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času 
zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po 
ukončení  eAukcie už nebude možné upravovať ceny. 
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Záverečné ustanovenia 
 

1. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa 
pravidiel uplatnenia kritérií tak, ako sú uvedené v bode A. 2 Kritérium na vyhodnotenie 
ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto súťažných podkladov. 

 
2. Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na 

Internet.  
Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,  
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  
- Google Chrome.  
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. 
Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty. 
 

3. Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.  
 

4. Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej 
energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom 
pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený 
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s 
mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité 
technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade 
nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.  
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B.5 Prílohy súťažných podkladov 

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Podiel plnenia zo zmluvy 

Príloha č. 3 – Jednotný európsky dokument 



 

 

 
 

 
 

Príloha č. 1 
Obchodné meno uchádzača:1  

Adresa uchádzača:  

Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

Číslo TEL. a FAXu kontaktnej osoby:  

E-mail kontaktnej osoby:  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Kalkulačná položka 
Návrh na plnenie 

kritéria - 
Spolu v € 

1. PHM    

1.1 Motorová nafta   

1.2 Oleje a mazadlá   

1.3 Plyn   

1.4 Ostatný materiál 
 2. Priamy materiál – pneumatiky   

3. Priame mzdy   

4. Priame odpisy   

4.1 Odpisy dopravných prostriedkov   

5. Opravy, údržba a udržiavanie   

5.1 Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov *   

5.2 Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov   

6. Ostatné priame 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)   

12. Výška primeraného zisku ** 
 

Výška Maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov za 1. kalendárny rok 
 

 * vykonávané dodávateľským spôsobom, alebo vo vlastnej réžii 
** v absolútnom vyjadrení – max. 3 % 
 

                                                 
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky 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, telefónne číslo a FAX každého uchádzača 
skupiny.   

 



 

 

 
 

 
 

Poznámka: Rozpis Ekonomicky oprávnených nákladov tvorí Prílohu č. 5 – Ekonomicky oprávnené náklady návrhu Zmluvy.  

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestom 
Liptovský Mikuláš na predmet zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme 
mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš. 

 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch 

verejného obstarávania.  
 

 
V .................................. dňa .................  
 
 
 
 

.......................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 

alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 
osoby 



 
 
 
 

Príloha č. 2 
 

Jednotný európsky dokument 
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