
Špecifikácia predmetu zákazky 
K výzve na predloženie CP v zákazke na poskytnutie služby 

„Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2021“ 

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Nitrianska organizácia cestovného ruchu so sídlom Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra, IČO: 42 209 005,  

telefón:  037/6502390, e-mail: marta.haronikova@nocr.eu, kontaktná osoba: Mgr. Marta Hároniková 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Zmluva na poskytnutie služby „Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2021“ uzatvorená podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

 A/ Predmetom zákazky je: 

 poskytovanie dopravnej služby prevádzkovania turistického vláčika pre cestujúcu verejnosť 
pravidelného charakteru vo vymedzenom období od 01.06.2021 do 30.09.2021 podľa záväzného 
grafikonu v prílohe po trase Svätoplukovo námestie – Pešia zóna – Palárikova ulica - Ulica Fraňa 
Mojtu – Wilsonovo nábreže – Parkové nábrežie – Mestský park Sihoť – Jesenského ulica – Župné 
námestie – Pribinovo námestie – Župné námestie – Farská ulica – Kupecká ulica – Svätoplukovo 
námestie (so zastávkami Svätoplukovo námestie, Mestský park Sihoť, Pribinovo námestie, 
Svätoplukovo námestie). 

 uskutočňovanie predaja cestovných lístkov pri nástupe cestujúcich do turistického vláčika a 
prijímanie platieb z predaja cestovných lístkov v mene a na účet poskytovateľa za ceny podľa 
záväzného cestovného uvedeného v prílohe a vedenie dennej štatistiky počtu prevezených osôb 
z hľadiska štruktury predaných cestovných lístkov a vedenie dennej štatistiky odjazdených km 
(príjem z predaja cestovného zostáva tržbou poskytovateľa, nebude odvádzaný objednávateľovi) 

 prenechanie reklamných plôch v interiéri a exteriéri turistického vláčika na bezodplatné užívanie 
verejnému obstarávateľovi (náklady umiestnenia reklamy bude znášat v plnom rozsahu verejný 
obstarávateľ (resp. objednávateľ reklamy) a príjem z prenájmu reklamnej plochy zostáva 
verejnému obstarávateľovi) 

 prevádzkovanie a spravovanie webovej stránky s informáciami pre verejnosť o poskytovaní služby 
turistický vláčik v sezóne 2021 a prostredníctvom stránky zabezpečovanie včasného informovania 
verejnosti o obsadenosti vláčika, skupinových objednávkach, prípadných výlukách 
a obchádzakach, spracovávanie a riešenie podnetov a sťažností v záujme zlepšovania kvality 
služby 

 

 B/ Minimálne požiadavky na vozidlo – turistický vláčik, prostredníctvom ktorého bude dopravná 

služba zabezpečovaná: 

 vozidlo schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách  

 emisná norma EURO 6 

 vonkajší vzhľad: vláčik – 1 lokomotíva a minimálne 2 vagóny, celkový minimálny počet miest na 

sedenie cestujúcich 36 + minimálne 1 miesto pre invalidný vozík + minimálne 1 miesto pre kočík 

 vozidlo vybavené zariadením na predaj cestovných lístkov v zmysle legislatívy  

 maximálny vek vozidla ku dňu ukončenia poskytovania služby - 30.09.2021 (od dátumu výroby 

vozidla): 5 rokov  

 pri vozidle staršom ako 4 roky: platné osvedčenie o technickej kontrole, platné osvedčenie 

o emisnej kontrole 
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 otvárateľné (odnímateľné) bočné okenné plochy 

 klimatizácia a kúrenie 

 multijazykový akustický sprievodcovský systém nastavený na GPS polohu vláčika pre individuálne 

nastavenie (navolenie) jazykovej mutácie minimálne v jazykoch: slovenčina, angličtina  

 

 C/ Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na poskytovanú službu (premietnuté medzi zmluvné 

povinnosti budúceho poskytovateľa služby): 

 pri každom nasadení musí stav turistického vláčika zodpovedať príslušným normám 

a požiadavkám na prepravu osôb 

 v prípade technickej vady na vláčiku počas zmluvného vzťahu sa bude vyžadovať bezodkladné 

informovanie verejného obstarávateľa a cestujúcej verejnosti o odmedzení prevádzky vláčika 

a predpokladanej dobe jej trvania 

 poskytovateľ služby bude evidovať počty najazdených km počas poskytovania služby a počty 

predaných cestovných lístkov v štruktúre podľa výšky cestovného a na požiadanie ich bude 

povinný oznamovať verejnému obstarávateľovi 

 poskytovateľ bude dodržiavať stanovený čas príchodu a odchodu vláčika do a zo zastávok 

 v čase jázd vláčika podľa grafikonu v prílohe nie je poskytovateľ oprávnený vykonávať iný druh 

dopravy (komerčnú dopravu na základe objednávok)    

 verejný obstarávateľ nezabezpečuje priestor na odstavenie a parkovanie turistického vláčika 

mimo jeho prevádzkovej doby a tieto si je povinný poskytovateľ zabezpečiť sám 

 poskytovateľ zabezpečí vodičov (minimálne dvoch), ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov na vedenie daného dopravného prostriedku - odborné (vodičské 

oprávnenie na vedenie vozidla v závislosti od špecifikácie vozidla v osvedčení o evidencii vozidla), 

zdravotnú a psychologickú spôsobilosť na vedenie vozidla v osobnej cestnej doprave – 

poskytovateľ plne zodpovedá za spôsobilosť vodičov na vedenie turistického vláčika počas plnenia 

predmetu zákazky 

 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky a zmluvy v dôsledku neobvyklých 

a nepredvídateľných okolností ako sú prírodné katastrofy, ohrozenie verejného zdravia, 

pandemické opatrenia vylučujúce alebo podstatne obmedzujúce prevádzku služby, politické 

nepokoje a pod., najmä ak tieto okolnosti majú význam na možnosť, dovolenosť a prípustnosť 

plnenia predmetu zákazky 

 poskytovateľ bude povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých pravidiel prevádzky turistického 

vláčika zavedených príslušným orgánom štátnej správy z dôvodu zvýšeného rizika výskytu 

pandémie COVID - 19 

 v súvislosti s prevádzkovaním turistického vláčika musí mať uchádzač uzatvorené povinné zmluvné 

poistenie vozidla, havarijné poistenie vozidla vrátane poistenia osôb a batožiny, poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním dopravných služieb 

 poskytovateľ musí mať vypracovaný prepravný poriadok a tarifu pre poskytovanie služby turistický 

vláčik 

 poskytovateľ nesie plnú právnu zopovednosť za prevádzkovú a technickú bezpečnosť 

poskytovania dopravnej služby na základe zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto prieskumu trhu 

 počas poskytovania služby bude poskytovateľ povinný v cene služby prevádzkovať a spravovať 

webovú stránku k službe turistický vláčik slúžiacu na štandardné informovanie verejnosti o tejto 

službe a tiež operatívne informovanie o zmenách v poskytovaní služby 

 poskytovateľ bude spolupracovať a komunikovať s verejným obstarávateľom a TIC Nitra vo veci 

operatívneho oznamovania skutočností súvisiacich s prevádzkovaním služby podľa grafikonu – 

informovanie o skupinových objednávakach, obsadenosti, výlukách a obchádzakach 



 

 D/ Uchádzač musí byť držiteľ nasledovných povolení, oprávnení, osvedčení a iných dokumentov 

vzťahujúcich sa k obstarávanej službe: 

a) podnikateľského oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky  

b) osvedčenia o evidencii vozidla – časť II, v ktorom uchádzač bude zapísaný ako vlastník alebo 

držiteľ vozidla (podmienka vlastníctva/držby sa vyžaduje z hľadiska priamej zodpovednosti 

uchádzača za stav a prevádzkovú spôsobilosť a spolahlivosť vozidla a priamej zodpovednosti 

uchádzača za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla) 

c) v prípade vozidla staršieho ako 4 roky: osvedčenia a technickej kontrole a osvedčenia o emisnej 

kontrole 

d) povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy (podľa § 5 zákona č. 

56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov) 

e) certifikátu kvality STN EN minimálne ISO 9001:2008, resp. vyšší štandard kvality 

f) dokumentu preukazujúceho uzatvorenie povinného zmluvného poistenia turistického vláčika, 

havarijného poistenia turistického vláčika a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 

uchádzačom prevádzkovaním dopravných služieb 

g) prepravného poriadku pre turistický vláčik 

h) tarify pre turistický vláčik  

i) dopravnej licencie (podľa § 10 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov) 

     Doklad podľa bodu D/ písm. a) predkladá uchádzač najneskôr pri predložení cenovej ponuky spolu 

s čestným prehlásením o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (vzor tlačiva je obsahom tohto 

dokumentu). 

      Doklady podľa bodu D/ písm. b) až i) predkladá uchádzač najneskôr po vyhodnotení cenových 

ponúk na základe výzvy verejného obstarávateľa v lehote 3-och dní od doručenia e-mailom zaslanej 

výzvy. V prípade, že uchádzač nie je v čase doručenia výzvy verejného obstarávateľa na predloženie 

dokladov držiteľom dopravnej licencie, namiesto dopravnej licencie predloží v stanovenej lehote 3-

och dní „žiadosť o vydanie dopravnej licencie“ s potvrdením o jej doručení/podaní dopravnému 

správnemu orgánu, ktorým je Mesto Nitra. 

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovania aj ďalších dokladov príp. pristavenia vozidla 

turistického vláčika k ohliadke za účelom preverenia splnenia podmienok poskytovania služby 

stanovených v tejto špecifikácii predmetu zákazky.   

 

4. Ponuková cena: 

Ponuková cena zahŕňa cenu za celkový predpokladaný počet odjazdených kilometrov podľa 

priloženého grafikonu v stanovenom období poskytovania služby vrátane stojného so zohľadnením 

skutočnosti, že príjem z predaja cestovných lístkov v tomto období nebude predmetom vyúčtovania 

a v celom rozsahu bude príjmom (tržbou) poskytovateľa. Ponuková cena bude vyjadrená ako celková 

kontraktačná ponuka poskytovateľa stanovená paušálnou sumou na celé obdobie poskytovania 

služby zodpovedajúca rozdielu medzi celkovými nákladmi poskytovateľa na poskytovanú službu (cena 

práce vodičov, pohonných hmôt, stojného, servisu a údržby a i.) a predpokladanými príjmami 

poskytovateľa z predaja cestovného na turistický vláčik a bude vyjadrená v štruktúre cena bez DPH, 

DPH vo výške 20%, celková cena s DPH.  

Poskytovateľ je zároveň povinný vyčísliť verejnému obstarávateľovi cenu na 1km pripadajúcu na 

variabilné náklady na km (náklady - phm, mzda vodiča), ktorá bude odpočítaná od kontraktačnej 

ponuky v prípade, ak z rôznych dôvodov (výluky, technická porucha vozidla) nebude odjazdený 

celkový plánovaný počet kilometrov podľa grafikonu v zmluvnom období a zároveň pripočítaná ku 



kontraktačnej ponuke, ak z dôvodov obchádzok bude najazdený väčší ako plánovaný počet km podľa 

grafikonu v zmluvnom období.  

Celková ponuková cena však zostáva zachovaná, pokiaľ počet neodjazdených alebo naviac 

odjazdených km nepresiahne 5% z celkového množstva pôvodne plánovaných km podľa grafikonu 

v zmluvnom období. 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s vypracovaním cenovej ponuky predkladá uchádzačom informáciu 

o počte prepravených osôb s povinnosťou platby cestovného v mesiacoch júl – august v roku 2020: 

 

Mesiac  počet CL celý (2,- €)  Počet CL zľavnený (1,- €)     

júl    2 080    2 077 

august  2 588    2 588 

september     766       767 

 

Celková cena plnenia bude zo strany poskytovateľa uhradená jednorazovo po skončení obdobia 

poskytovania služby. Neposkytuje sa zálohová platba. 

 

5. Miesto dodania: 

Mesto Nitra – trasa a zastávky bodu 3. špecifikácie predmetu zákazky a priloženého grafikonu 

 

6. Trvanie zmluvy – obdobie poskytovania služby: 

od 01.06.2021 do 30.09.2021 

 

7. Jazyk ponuky: slovenský, český 

 

8. Obsah ponuky: 

• Identifikácia uchádzača minimálne v rozsahu:názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (aj je uchádzač platcom 
DPH), kontaktná osoba (meno, priezvisko funkcia), telefónny kontakt, e-mailový kontakt 

 Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky (neoverená kópia výpisu z OR SR, ŽR SR) 
• Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha) – podpísaný originál, resp. 
naslenovaný originál v prípade elektronicky zaslanej cenovej ponuky) 
• Cenová ponuka (štruktúra ceny ako je uvedená vyššie v bode 4. Ponuková cena) 
 

V prípade výberu cenovej ponuky uchádzača ako úspešnej aj vo výberovom konaní uchádzač predloží 

verejnému obstarávateľovi do 3-och dní od elektronicky zaslanej výzvy verejného obstarávateľa 

dokumenty podľa časti 3. bodu D/ písm. b) až i) tejto špecifikácie predmetu zákazky.  

 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záväzný GRAFIKON mestského okruhu turistického vláčika: 

 

1. Svätoplukovo námestie 

odchody o:  9.20 R 10.00   11.00 12.00 13.00 K  14.00   15.00 16.00 17.00 

 

2. Mestský park Sihoť 

odchody o: 9.35 R 10.30  11.30 12.30 13.15 K 14.30  15.30 16.30 17.30 

 

3. Pribinovo námestie 

odchody o:  

  9.40 R 10.35  11.35 12.35      -   14.35  15.35 16.35 17.35 

 

1.Svätoplukovo námestie 
príchody o: 9.50 R 10.45  11.45 12.45 13.25 K 14.45  15.45 16.45 17.45 
 

 
R – spoj s možnosťou prednostnej rezervácie pre organizované skupiny, bez prestávky v Mestskom 

parku 

 
K  - skrátený spoj, nezachádza na Pribinovo námestie  

 

 

 

Záväzné CESTOVNÉ mestského okruhu turistického vláčika: 

 

Základené cestovné  (cestujúci od 7 rokov a starší)  2,- €/os. 

 

Zľavnené cestovné  (deti do 6 rokov, ŤZP aŤZP-S)  1,- €/os. 

 

Cestovný lístok je platný pre jeden celý okruh v deň zakúpenia. Na zastávkach Mestský park Sihoť  

a Nitriansky hrad môže cestujúci prerušiť jazdu a neskôr s platným lístkom pokračovať ďalším spojom 

(ak nasleduje a ak je voľné miesto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

Názov uchádzača:  ......................  

sídlo:    ......................  

IČO:   ......................  

IČ DPH:   ......................  

 

 

týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 

343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa       

§ 32 ods. 2 písm. f).  

 

Vyhlasujem, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

 

 

 

V ................... dňa : .............. 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


