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Tento dokument predstavuje súhrnný zápis z realizácie prípravných trhových konzultácií podľa § 25
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, k verejnému obstarávaniu, ktorého cieľom je výber dopravcu zabezpečujúceho
služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v meste Nitra po 31.12.2021. Za účelom
zistenia dôležitých aspektov majúcich vplyv na záujem dopravcov o verejné obstarávanie, cenotvorbu
ponuky a udržateľnosť aj dlhodobého zmluvného kontraktu, sa členovia komisie menovanej na prípravu
súťažných podkladov rozhodli v máji 2020 vyhlásiť prípravné trhové konzultácie (ďalej len ako „PTK“).

Účel a predmet prípravných trhových konzultácií
Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej aj ako „PTK“) bolo zistenie informácií, ktoré majú
výrazný vplyv na rozhodnutie hospodárskych subjektov zúčastniť sa verejného obstarávania
a informácií, ktoré majú vplyv na finančné možnosti mesta ako objednávateľa dopravy.

Priebeh prípravných trhových konzultácií
Z dôvodu potreby zistenia trhovej situácie v oblasti záujmu a podmienok nástupu na poskytovanie
služieb vo verejnom záujme sa verejný obstarávateľ rozhodol zrealizovať prípravné trhové konzultácie,
a to formou dotazníka adresovaného hospodárskym subjektom, o ktorých má verejný obstarávateľ
vedomosť, že pôsobia v autobusovej hromadnej doprave (ďalej len „dopravca“).
Komunikácia s hospodárskymi subjektami prebiehala formou emailu – prednosta emailom odoslal
žiadosť o poskytnutie informácií a dotazník na verejne dostupné emailové adresy dopravcov.
Dopravcovia zaslali na kontaktný email vyplnený a podpísaný dotazník. Dopravcovia nemali otázky
k dotazníku a tak bližšia komunikácia neprebehla.
Rozsah informácií, ktoré boli dopravcom poskytnuté:
-

informácia o končiaco zmluvnom vzťahu k 31.12.2021,

-

úvaha o dĺžke uzatvorenia zmluvy na obdobie 10 rokov s možnou opciou 5 rokov,

-

potreba začatia poskytovania služby k 1.1.2022.

Opatrenia prijaté na zachovanie čestnej hospodárskej súťaže:
-

oslovením viacerých dopravcov sa sledovalo zistenie takých informácií, aby pri
koncipovaní opisu predmetu zákazky nedošlo k nepriamemu a neúmyselnému zvýhodneniu
akéhokoľvek dopravcu,

-

každý dopravca dostal obsahom a rozsahom rovnaký dotazník v jeden deň,

-

spracovanú verziu Technicko – prevádzkových štandardov (v predfinálnej verzii) verejný
obstarávateľ z dôvodu ich komunikovania s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí
schvaľujú zámer vyhlásiť verejné obstarávanie zverejňuje spolu s týmto súhrnným zápisom.
Verejný obstarávateľ môže vykonať úpravu tohto dokumentu v procese prípravy
obstarávania, pričom prípadné upravené verzie nebudú zverejňované.
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