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U z n e s e n i e,
všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia

z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva 
v Nitre, konaného dňa 25. októbra 2016

3. bod (mat. č. 792/2016)
Návrh na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave po 31.5.2017

U z n e s e n i e číslo 336/2016-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave             
po 31.5.2017

A) s c h v a ľ u j e
uskutočnenie verejnej súťaže na obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom 
záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra          
za nasledovných podmienok:
1) predmetom verejného obstarávania je zákazka na poskytnutie služby – obstaranie 

dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme a zabezpečovanie mestskej 
autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra na dobu účinnosti 
zmluvy 10 rokov

2) uchádzač bude povinný splniť podmienky účasti v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní spočívajúce v osobnom postavení uchádzača, preukázania majetkovej 
účasti, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej 
spôsobilosti

3) zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky bude v minimálnej výške 500.000 EUR 
s možnosťou zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 
zložením finančných prostriedkov na bankový účet mesta ako verejného obstarávateľa

4) východiskovými kritériami hodnotenia ponúk budú:
a) Kritérium – Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu, určená ako súčin 

celkovej nákladovej ceny za 1 tarifný kilometer za prvý kalendárny rok služby 
a počtu plánovaných tarifných kilometrov za prvý kalendárny rok služby a obdobia 
účinnosti zmluvy 10 rokov
s hodnotiacou váhou kritéria 70%

b) Kritérium – Kvalitatívna úroveň technického riešenia s porovnaním technických 
parametrov:
- priemerný vek vozidiel zabezpečujúcich plnenie predmetu zmluvy, pričom 

maximálny priemerný vek vozového parku pre výkony MAD nesmie byť viac 
ako 8 rokov a maximálny priemerný vek vozidla zaradeného do výkonov MAD 
nesmie byť viac ako 12 rokov

- podiel nových vozidiel na celkovom počte vozidiel potrebných na plnenie 
predmetu zmluvy

- podiel vozidlového parku s EURO 4,5,6 na celkovom počte vozidiel 
potrebných na plnenie predmetu zmluvy
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- podiel ekologických vozidiel energeticky a emisne menej náročných 
(elektrobusy, LPG a pod.) na celkovom počte vozidiel potrebných na plnenie 
predmetu zmluvy

- podiel nízko-podlažných alebo low entry vozidiel na celkovom počte vozidiel 
potrebných na plnenie predmetu zmluvy

- podiel technickej vyspelosti vozidiel podľa vybavenia: klimatizácia, wifi, 
elektronické informačné a komunikačné prostriedky a pod. na celkovom počte 
vozidiel potrebných na plnenie predmetu zmluvy

- podiel reklamného priestoru poskytnutého uchádzačom pre Mesto Nitra 
bezodplatne z celkového objemu reklamy a výška paušálneho príspevku 
poskytnutá uchádzačom Mestu Nitra za jedno vozidlo zaradené do výkonov 
MAD za oprávnenie nosiča reklamy s minimálnym podaním 350,- EUR/mesiac

- iné benefity (napr. investičný benefit podpory nemotorovej osobnej dopravy 
verejnosti s integráciou na mestskú autobusovú dopravu a pod.)

s hodnotiacou váhou kritéria 30%
5. s osobitnými obchodnými podmienkami nasledovne:

- podiel prípadných subdodávateľov pre ročné plnenie nesmie presiahnuť 15% 
celkového ročného plnenia

- záväzok dopravcu pristúpiť k všetkým úkonom navodenia integrovaného 
dopravného systému vo verejnej doprave

- záväzok dopravcu zahrnúť do vozového parku vozidlá objednávateľa obstarané 
alebo získané z vlastných zdrojov alebo z mimorozpočtových zdrojov

- záväzok dopravcu zabezpečiť každý rok zvýšenie o minimálne 3% podielu 
ekologických vozidiel energeticky a emisne menej náročných na celkovom počte 
vozidiel potrebných na plnenie predmetu zmluvy

- oprávnenie objednávateľa jednostranného zvýšenia/zníženia rozsahu dopravných 
služieb maximálne o 10% oproti východiskovému plánovanému rozsahu za celú 
dobu zmluvy, s ročným limitom maximálne do 1,5%, a to bez zmeny 
východiskovej ceny za tarifný km

- povinnosť dopravcu poskytovať služby podľa schválených cestovných poriadkov 
objednávateľa, v prípade zmeny cestovného poriadku túto objednávateľom schváliť 
najneskôr do 11 mesiaca roku predchádzajúceho, resp. v inej lehote po dohode 
s dopravcom

- úhrady za služby budú uskutočňované formou mesačných zálohových platieb
- povinnosť dopravcu vyúčtovať výkony MAD do 30.4. nasledujúceho roku
- povinnosť objednávateľa uhradiť vyúčtovaný nedoplatok, resp. povinnosť dopravcu 

vrátiť vyúčtovaný preplatok najneskôr do 30.6. nasledujúceho roku
- záväzok dopravcu umožniť objednávateľovi na dobu účinnosti zmluvy schváliť 

jedného zástupcu objednávateľa do dozornej rady spoločnosti (dopravcu)
- povinnosť dopravcu zložiť zábezpeku za celú dobu poskytovania služby vo výške 

5.000.000 EUR s možnosťou zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za 
uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet mesta ako 
verejného obstarávateľa

- dodávateľ služby sa zaväzuje každoročne znížiť náklady za úhradu vo verejnom 
záujme minimálne o 1% voči objednávateľovi Mestu Nitra

6. úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý dosiahne po realizácii elektronickej 
aukcie najvyššie hodnotenie ponuky
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B. z r u š u j e
      uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2016-MZ zo dňa 28.7.2016

C. s c h v a ľ u j e
     predĺženie platnosti Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave 

vykonávanej autobusmi uzatvorenej so spoločnosťou ARRIVA NITRA a. s. ako 
dopravcom (č. j. 175/07/OKČ zo dňa 6.3.2007) na dobu určitú do 31.12.2019 s právom
objednávateľa ukončiť zmluvný záväzok formou výpovede s 2 mesačnou výpovednou 
dobou uplatnenou po právoplatnom ukončení verejného obstarávania a uzavretím zmluvy 
s úspešným uchádzačom

D. s c h v a ľ u j e
pracovnú komisiu pre dohľad nad priebehom verejnej súťaže na obstaranie dopravcu       
na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave pre potreby 
cestujúcej verejnosti v meste Nitra v zložení:

      poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre
p. Ján Greššo
p. Miloš Dovičovič
p. Miroslav Mikulášik
p. Miloslav Hatala
p. Marta Rácová

p. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu
p. Pavol Jakubčin, vedúci OKČaŽP

u k l a d á
vedúcemu Odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť proces uzatvorenia dodatku k zmluve a spolu s dotknutými útvarmi MsÚ, prípadne 
cestou externej, odborne spôsobilej osoby spracovať podmienky verejnej súťaže a zabezpečiť 
proces verejného obstarávania podľa tohto uznesenia

            T: 02/2017

V Nitre dňa 27.10.2016

           Jozef Dvonč, v. r.                         Igor Kršiak, v. r.
        primátor              prednosta
             mesta Nitry         Mestského úradu v Nitre




