
 

 

Dopravca: 

 

TD Transport s.r.o., so sídlom: Záporožská 

3660/9, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, Slovenská republika, IČO: 53 303 

067, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 148348/B, zastúpený štatutárnym 

orgánom: Radim Novák - konateľ 

 

a 

 

Transdev Morava s.r.o., so sídlom: 

Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava, Česká 

republika, IČO: 06 738 346, zapísaný v 

Obchodnom registri Krajského súdu v 

Ostrave, sp. zn. C 75419, zastúpený 

štatutárnym orgánom: Radim Novák - konateľ 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC: Radim Novák 

TELEFÓN: +420 702 250 282 

E-MAIL: radim.novak@transdev.com 

 

 
V súlade s čl. 4 ods. 7 Nariadenia ES č. 1370/2007 EK 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. 1107/70 

(ďalej len „Nariadenie ES 1370/2007“) a v súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len 

„subdodávateľ“) pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave. 

 

Dopravca je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych 

subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dopravca za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa 

Prílohu č. 7 Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok 

uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak 

navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dopravcu.  

 

Dopravca predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dopravca počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti 

predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už 

schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným 

nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých 

subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.  

 

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e ) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, 

ktorý uzavrie alebo uzavrel s Dopravcom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti 

plnenia Zmluvy. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú 

vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v meste 

Nitra. Príkladmo je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti poskytujúce / predávajúce Dopravcovi 

dlhodobo hmotný a/alebo nehmotný majetok určený výhradne na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy 

v danom meste, softvéry na správu a riadenie dopravy a/alebo odbavovacích zariadení v danom meste, čistenie 

autobusov, opravy autobusov a/alebo odbavovacích zariadení, prenájmy priestorov, dodávky pohonných hmôt, 

poskytovatelia finančných a/alebo poistných služieb a pod.  



 
 

Dopravca sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto 

podmienok:  

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.  
 Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského 

/ obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej 

činnosti.  

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 

predpisu1 v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.  

 Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra 

partnerov verejného sektora 

3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za 

plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.  

 Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení 

členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.  

4. Subdodávateľ nemôže vykonávať činnosti vedúceho dopravy, dispečerov a revízorov súvisiacich so 

zabezpečením mestskej hromadnej dopravy. Tieto činnosti je Dopravca povinný vykonávať vlastnými 

kapacitami.  

 

 

Subdodávateľ č. 1 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Registrácia: 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: 

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: 

Ročná hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. ................................ / nie2   

Navrhovaný subdodávateľ je:  

 nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ................... 

 nahrádza schváleného subdodávateľa ...................... ku dňu ................. 

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:  

 platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné 

dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti 

 aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ 

partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona 

 

Dátum a miesto predloženia 

návrhu: 

26.04.2021  

Za Dopravcu: 

(pečiatka a podpis oprávneného 

zástupcu predkladajúceho návrh) 

Ing. Radim Novák 

TD Transport s.r.o. 

Transdev Morava s.r.o. 

 

                                                           

1 Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
2 Nevhodné preškrtnite 



 

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom 

Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: 

(meno a priezvisko zamestnanca) 

 

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom: 

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať 

oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.  

ÁNO / NIE 

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného 

sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.  

ÁNO / NIE 

3. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú 

Dopravca môže využívať kapacity iných osôb. 

ÁNO / NIE 

4. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi 

vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie 

zmluvy. 

ÁNO / NIE 

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov: 

 

 

 

 

 

 

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba  

 Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 

Skutočnosti skontrolované dňa 

/ na mieste:  

  

Zodpovedná osoba:  

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, 

ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa) 

 

 

 

 

 

 

 


