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Návrh  
 

na udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania – 
nadlimitnej zákazky na poskytovanie služieb:  

„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre 
mesto Trenčín“,  

ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 zo 
dňa  01.07.2020 v znení  

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.686 zo dňa 23.09.2020   
 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.817 zo dňa 10.03.2021 

 
 
 

 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
JUDr. Katarína Mrázová     na samostatnej prílohe  
vedúca útvaru právneho 

      
   
 
Spracovali:  
 
JUDr. Katarína Mrázová 
vedúca útvaru právneho 
 
Mgr. Iveta Plešová 
útvar právny 
 
 
 
 
  
   
V Trenčíne, 25.01.2022 
  



Dôvodová správa  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na zasadnutí dňa 01.07.2020 uznesením č. 622 schválilo zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na 
zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“, pričom 
predpokladaná hodnota zákazky bola určená vo výške 35 000 000,00 EUR bez DPH.  
 
Dňa 23.09.2020 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č.686 schválilo zmenu 
citovaného uznesenia a to tak, že navýšilo predpokladanú hodnotu zákazky na 53 700 000,00 EUR bez 
DPH. 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.03.2021 došlo k ďalšej zmene uznesenia 
č.622 zo dňa 01.07.2020 a to tak, že zo znenia uznesenia bola vypustená opcia a znížená 
predpokladaná hodnota zákazky o hodnotu opcie na sumu 41 306 000,00 EUR bez DPH. 
 
Verejné obstarávanie k nadlimitnej zákazke na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na 
zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ bolo vyhlásené vo 
Vestníku verejného obstarávania č.210 dňa 08.10.2020. Víťazom sa stala skupina dodávateľov 
s názvom Transdev – Trenčín, ktorá pozostáva z hlavného člena skupiny – TD Transport, s.r.o. 
a vedľajšieho člena skupiny – Transdev Morava, s.r.o.. Vysúťažená ponuka úspešného uchádzača je 
však vyššia, ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Vysúťažená bola východisková cena  
vo výške 4 598 134,00 EUR/rok bez DPH.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné (v prípade, ak mesto chce uzavrieť zmluvu, ktorá je 
výsledkom niekoľko ročného verejného obstarávania) schváliť uzavretie zmluvy s východiskovou cenou 
vo výške 4 598 134,00 EUR/rok bez DPH. Všetky relevantné doklady o tejto zákazke sú prístupné na 
tomto linku: 
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8942/summary 
 
 
 

 

 

 

 

Návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   
s ú h l a s í   
 
s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania – nadlimitnej zákazky na 
poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej 
doprave (MHD) pre mesto Trenčín“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne č. 622 zo dňa  01.07.2020 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.686 zo 
dňa 23.09.2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.817 zo dňa 10.03.2021 s úspešným 
uchádzačom: skupinou dodávateľov s názvom Transdev – Trenčín, ktorá pozostáva z hlavného člena 
skupiny – TD Transport, s.r.o. a vedľajšieho člena skupiny – Transdev Morava, s.r.o.. a východiskovou 
cenou vo výške 4 598 134,00 EUR/rok bez DPH a to v znení, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov 
k vyššie uvedenej zákazke.  
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