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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)
I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Mesto Piešťany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Piešťany
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
Telefón: +421 337765416
Fax: +421 33838776544
Email: peter.bittara@piestany.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)

II.1.7)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Služby mesta Piešťany,
Valová ulica č.1919/44, 921 39 Piešťany
Kód NUTS:SK
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup a dodávka špeciálnej techniky pre stredisko verejnej zelene na údržbu ciest, chodníkov a
zelene ( kosačka na diaľkové ovládanie, multifunkčný nosič náradia s kabínou - kosačka + zimná výbava, nosič náradia polievacia cisterna + zimná vybava a 2 ks traktor kolesový. Podrobný opis predmetu zákazky jednotlivej techniky sa
nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16600000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34114000-9
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
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II.1.8)

II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 4
jednu alebo viac častí
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania na celý predmet zákazky štyri zmluvy na dodanie tovaru
samostatne pre :
Časť č.1 - 1 ks kosačka na diaľkové ovládanie
Časť č.2 - 1 spr multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava
Časť č.3 - 1 spr nosič náradia polievacia cisterna + zimná výbava
Časť č.4 - 2 ks kolesový traktor
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 325 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

1)

Časť: 1
NÁZOV
Kosačka na diaľkové ovládanie
STRUČNÝ OPIS
Kosačka na diaľkové ovládanie
Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné
technické parametre alebo parametre vyššej kvality.
V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia , upozorní na to vo svojej
ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.
Svahová dostupnosť min. 55 °
Pohon kolies 4x4 - hydraulický
Riadenie kolies 360°
Motor : 4 taktný
min. 2 valcový
výkon min 24 HP
zdvihový objem motora, min 700 cm
Ovládanie stroja: obsluha stroja na diaľku
rádiovým signálom + diaľkový ovládač
elektronické zapaľovanie + elektrický štartér
plynule nastaviteľná výška kosenia 70 120mm
Žacie ústrojenstvo: rotačné žacie ústrojenstvo
záber kosenia min 1,2m
počet nožov min 4 pevné
mulčovací systém kosenia
spúšťanie nožov elektromagnetickou spojkou

hmotnosť kosačky do 350 kg
produktivita kosenia min. 3000 m/ hod
pojazdová rýchlosť min. 8 km/hod
hlučnosť stroja max. Lwa 98 dB
palivo , benzín
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2)

3)

4)

1)

sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR
zaškolenie obsluhy kosačky v cene
záručný a pozáručný servis do 48 hod vrátane dodávky náhradných dielov
originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode od výrobcu kosačky
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16310000-1
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Nákup 1 ks
Hodnota: 25 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6
Časť: 2
NÁZOV
Multifunkčný nosič náradia s kabínou-kosačka + zimná výbava
STRUČNÝ OPIS
Multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava
Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné
technické parametre alebo parametre vyššej kvality.
V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia , upozorní na to vo svojej
ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.
Kosenie so zberom, zimná údržba - odhŕňanie snehu, posyp chodníkov, možnosť zametania a polievania:
Rozmery nosiča :
dĺžka do 2200 mm .šírka do 1 200 mm, výška do 2 150 mm s kabínou,
váha do 1 200 kg
Motor :
-Diesel, minimálne 3-valec, vodou chladený,
-maximálny výkon motora, minimálne 42Hp,
-výkon ECE R24 minimálne 28KW/38hp
-Batéria minimálne 65Ah, alternátor min. 50A kvôli použitiu v zime, prídavné osvetlenie, maják
-obsah palivovej nádrže minimálne min. 45 l
Kabína:
-integrovaná bezpečnostná, odpružená, otvárateľný strešný poklop
-slnečná roleta, stierač a ostrekovač predného skla, bezpečnostné predné sklo, spätné zrkadlá
-Teplovodné kúrenie a klimatizácia , palubná doska s ukazovateľmi -otáčkomer, teplota motora, palivomer
-Počítadlo prevádzkových hodín
-oranžový výstražný maják
-sedadlo obsluhy komfortné, anatomické, nastaviteľné váhovo a smerovo, výška, sklon operadla
-riadenie:
-plne hydraulické, polohovo nastaviteľný volant
Prevodovka:
-plynulá hydrostatická, minimálne 2-stupňová, rýchlosť vpred 0- 22km/hod
- automatické nastavenie otáčok motora podľa rýchlosti pojazdu
-tempomat
-možnosť prepínania režimu pohonu -automaticky a manuálne spínateľný pohon všetkých kolies 4x4
-uzávierka diferenciálu minimálne na 1 nápravu
-ovládanie pojazdu vpred-vzad dvomi samostatnými pedálmi
Brzdy
-Kotúčové v olejovom kúpeli
-parkovacia brzda
Hydraulika:
-čelný hydraulicky ovládaný záves pre pracovné nástavce, s trojuholníkým rýchlozávesom
-automatické rozdelenie záťaže predného príslušenstva na prednú nápravu
Predné hydraulické vývody pre uvedené pracovné nástavce min. 2 ks
Čelný výstupný hriadeľ (kardan):
2000 ot/min, spínateľný pod záťažou, normovaný profil 1 3/8(35 mm)
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PRÍSLUENSTVO:
-čelná žacia lišta - rotačná 3- nožová kosa profesionálna:
Šírka záberu minimálne 150cm,
- možnosť vyklopenia do servisnej polohy pre prístup k nožom bez demontáže
- nastaviteľná výška kosenia od 30-120 mm, pohon kardanom, bočné vyhadzovanie
-zberacie zariadenie - kôš s vysýpaním do výšky:
-minimálny objem koša 1000l, z pevného materiálu- plechový,
- plnenie koša nasávacou turbínou hadicou od žacej kosy, zapínanie cez el.magnetickú spojku,
- signalizácia naplnenia koša
-minimálna výška zdvihu koša 2200mm,
- zadný presah vysýpania do vlečky minimálne 500mm pri plnej výške zdvihu
-možnosť odpojenia plniacej hadice od kosy ,možnosť zberu trávy a lístia z kôp
- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž s jednomužnou obsluhou
bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
-Snehová radlica - trojuholníkový rýchlozáves:
-hydraulicky nastaviteľná radlica minimálna š-1300-1500mm maximálna/ na chodníky/
-hydraulické natáčanie z miesta vodiča 25, istená odpružením 7-15
-gumoplastová hrana lišty, oporné výškovo nastaviteľné kolesá
-valcový sypač na posyp inertným posypovým materiálom na zimnú údržbu:
-minimálna šírka posypu 1000mm, celková šírka posypu nesmie presahovať šírkové obrysy stroja
-minimálny objem zásobníka posypových hmôt 200l
-možnosť pripojenia sypača pri namontovanej transportnej plošine na stroji
-osvetlenie sypača pre premávku na verejných komunikáciách
-Transportná plošina
- nesená vzadu za kabínou, nad kapotou motora, minimálne rozmery š x d x v 1000 x 1200 x 350 mm,
sklopné zadné čelo, vyklápanie, nosnosť minimálne 500 kg, v zime na posypový materiál, v lete s možnosťou naloženia
polievacej cisterny s vodou

2)

3)

4)

1)

Ostatné:
Autolekárnička nie staršia ako 6 mesiacov
Výstražný trojuholník
Sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR
Nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku
Zaškolenie obsluhy v cene
Záručný a pozáručný servis do 48 hod. vrátane dodávky náhradných dielov
Originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode výrobku od výrobcu
Vybavenie vozidla podľa vyhlášky o premávke na cestných komunikáciách
Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku vozidla.
Sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR vrátane návodov na obsluhu,
údržbu a servis.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16600000-1
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 spr
Hodnota: 167 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6
Časť: 3
NÁZOV
Nosič náradia-polievacia cisterna+zimná výbava
STRUČNÝ OPIS
Nosič náradia-polievacia cisterna+zimná výbava
Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné
technické parametre alebo parametre vyššej kvality.
V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia , upozorní na to vo svojej
ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.
Podvozok nákladného automobilu s pohonom 4x4 s doplnenou hydraulikou
- celkovou hmotnosťou 18 000 kg a užitočnou hmotnosťou min. 11500 kg
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- naftovým vodou chladeným motorom s výkonom min. 210 kW zabezpečujúcim v plnom rozsahu
- činnosť všetkých funkcií sypača súčasne
- motor spĺňajúcim podmienky EURO VI
- mechanickou prevodovkou s rozsahom pracovných rýchlostí 4-60 km/hod.
- prepravnou rýchlosťou v rozsahu 85-90 km/hod.
- zosilneným šasi a rámom umožňujúcim uchytenie čelnej snehovej radlice
- pohonom všetkých náprav a kolies so zapínateľnými uzávierkami diferenciálov všetkých hnaných
náprav
- redukcia do pomala pri jazde v teréne a do rýchla pri jazde na bežných komunikáciách s možnosťou všetkých
uzávierok pre obidve možnosti
- predná náprava s nosnosťou min. 7,8 t
- zadná náprava s nosnosťou min. 11,5 t
- vysokoúčinnými prevádzkovými brzdami s ABS a brzdovými rozvodmi odolnými voči korózii
a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
- vyvedením výfuku s výfukovou rúrou a ohybovou koncovkou, zvislo za kabínou vodiča
- parkovacou núdzovou a motorovou brzdou
- obsaditeľnosť kabíny (vodič + 2 osoby)
- ľavostranným riadením s posilňovačom
- prevodovkou mechanickou s min. 9 st. synchronizovanými rýchlosťami
- kabínou krátkou s oknom na zadnej stene, vybaveným ochranným pletivom
- vybavenie klimatizáciou s automatickou reguláciou teploty, autorádiom,
- nezávislým pomocným hydraulickým pohonom od motora podvozku s rozsahom otáčok motora od voľnobežných až po
maximálne otáčky, umožňujúci odber výkonu s dostatočnou rezervou pre prevádzkovanie celkovej zostavy sypača v
nepriaznivých zimných podmienkach
- silový hydraulický okruh pre pohon nadstavby vybavený hydraulickým čerpadlom s premenlivým
geometrickým objemom (nie zubové čerpadlo) s možnosťou riadenia množstva oleja nadstavbou
(LS regulácia).
- samostatné hydraulické čerpadlo pre ovládanie snehovej radlice,
min. 3 páry rýchlospojok + odkvap pre ovládanie snehovej radlice, resp. kropiaceho ramena
- hydraulický systém vybavený indikáciu znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média
dodatočnými úpravami podvozku nákladného automobilu a jeho doplnením o ďalšie hydraulické prvky s len jednou
zásobnou nádržou hydraulického oleja (sypač,
sn. radlica, kropiaca cisterna a pod.)
- prípadnými dodatočnými úpravami podvozku nákladného automobilu a jeho doplnením o ďalšie hydraulické prvky s len
jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja umiestnenou za kabínou vozidla (sypač, kropnica a pod.)
- sezónnym využitím a možnosťou ďalšieho použitia pre iné účelové nadstavby (vysprávková súprava a pod.) pričom
hydraulické prvky sústavy zostávajú súčasťou podvozku nákladného automobilu i s výstupmi rýchlospojok v štandartnom
vyhotovení
- upínacím zariadením podľa normy DIN 76060 (pre montáž čelnej snehovej radlice) originálnym prevedením z
výrobného závodu namontovaným na predný priečnik podvozku a s plastovým krytom upínacej dosky pre jej zakrytie pri
jazde bez náradia,
- odklápacou kabínou po odklopení umožňujúcou prístup k pohonnému agregátu
- 2 ks majákov oranžovej farby umiestnených na kabíne vozidla
- vysokovýkonnými stieračmi čelného skla a vyhrievanými spätnými vonkajšími zrkadlami
- vysokovýkonnými prednými reflektormi a smerovými svetlami nad čelnou snehovou radlicou v prepravnej polohe
- odrušením kabíny podvozku nákladného automobilu umožňujúcim nerušenú komunikáciu vodiča a osádky s
dispečingom spojovacou rádiovou technikou vrátane prípravy pre inštaláciu rádiostanice
- zadným lapačom nečistôt (tzv. gumová zástera) po celej šírke vozidla
- doplnenie podvozku plnohodnotnou rezervou s držiakom rezervy ovládaným hydraulicky umiestneným v priestore za
kabínou vozidla, a ťažným zariadením ako jeho príslušenstvo, tvoriace jeho súčasť aj pri výkone sypača resp. kropiacej
cisterny
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- zvukovou výstražnou signalizáciou pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
- závesom pre ťahanie prívesu - ťažné zariadenie 40 mm a hydraulickým rozvodom s prípojkou na príves
- vybavením vozidla podľa aktuálne platnej legislatívy SR (blatníky, bočné zábrany, bočné pozičné osvetlenie a pod.)
- vybavenie rýchlovýmenným systémom pre montáž výmenných nadstavieb spĺňajúce technické a kvalitatívne parametre
predpísané výrobcom nosiča
- rýchlovýmenný systém riešený pomocou odklopných skrutiek s okom a s uchytením cez protikusy
- vybavenie povinnou výbavou podvozku v zmysle aktuálne platnej legislatívy SR: sada náradia, homologizovaný
výstražný trojuholník, lekárnička, výstražná vesta, sada žiaroviek, výstražná lampa, prenosný 6 kg práškový hasiaci
prístroj pod stálym tlakom (upevnený v kabíne)
- farebné vyhotovenie v odtieni oranžová RAL 2011
Výmenná sypačová nadstavba na posyp inertným posypovým materiálom (IPM),
- objem násypky na materiál 6 m
- materiálové vyhotovenie násypky z ocele
- násypka vybavená dvojitou stenou s ohrevom externým zdrojom - dieselovým s dostatočným odvetraním
- optimálnym využitím celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby 6
m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice
- pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča
- mechanizmus dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom zadného
rozmetadla posypových materiálov a to inertných posypových materiálov v rozsahu 50-400 g/m (krokom po 50 g/m
resp. kontinuálne)
- prísun posypového materiálu k rozmetadlu dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými
hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu
- šírka aplikácie posypových materiálov v rozsahu od 2 do 8 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp.
kontinuálne
- vyhotovenie zásobníka s dvojitou stenou pre ohrev nezávislým kúrením z dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou
povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu minimálnej hrúbky 3 mm) voči dlhodobým negatívnym účinkom
používaných posypových materiálov
- vyhotovenie zadného rozmetadla z nehrdzavejúcej ocele
- kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoróznym ochranným náterom odolným voči účinkom posypových materiálov
- zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za každých klimatických podmienok
- odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení
nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom
- ochrana zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej
polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (napr. kapotáž s plachtou)
- osvetlenie vnútrajška zásobníka a zadného rozmetadla
- bezkontakný snímač posypu umiestnený na zadnom rozmetadle
- hlavný ovládací panel umiestnený v kabíne vozidla so spätnou kontrolou vykonávaného posypu
- vybavenie nadstavby na zadnom čele veľkou výstražnou rampou s výstražnými svetlami (prevedenie šípka/kríž) a
bezpečnostným reflexným červenobielym šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky pri práci, v zadnej časti s
kovovým rebríkom pre fyzickú kontrolu množstva posypového materiálu v nadstavbe
- výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača vo výške 2750 mm od úrovne terénu (v nezaťaženom
stave).
- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou
bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- farebný odtieň oranžová RAL 2011 s bezpečnostným reflexným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými
sklami a odrazovými doskami
- uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedená na rýchlovýmenný rám namiesto kropiacej cisternovej nadstavby s
uchytením pomocou odklopných skrutiek
- pripojenie nadstavby sypača k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok
- vybavenie riadiacich systémov nadstavby a podvozku tak aby boli pripravené cez výstupné rozhranie na prenos dát cez
GPS po prípadnej montáži GPS (GPS - nie je predmetom obstrarávania)
- farebné vyhotovenie oranžová RAL 2011
Čelne nesená snehová radlica
- základné teleso oceľové, odolné na prácu v sťažených zimných (snehových) podmienkach, pričom je zaručený plynulý
pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou upevnením na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp.
prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením rýchlospojkami
- teleso radlice z ocele
- pohon od komunálnej hydrauliky podvozku
- upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú plávajúcu polohu a prepravnú polohu
- aretácia nastavenej prepravnej polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu
- pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou DIN 76060
- konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke min. 2600 mm
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- rozsah nastavenia uhla záberu voči pozdĺžnej osi vozidla 60°-70° pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku s
možnosťou zhrňovania snehu do pravej a ľavej strany pri doprednom pohybe nosiča
- prepravná poloha vo výške min. 300 mm od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči
- možnosť odhrňovať sneh na pravú aj ľavú stranu v smere jazdy (hydraulicky)
- ochrana proti poškodenie na boku radlice, tzv. bočné dorazy
- výška pluhu min. 1100 mm
- konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné
prekrytie (tzv. oceľový tunel)
- pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri náraze na
prekážku
- spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného pryžového oteruvzdorného materiálu, zabezpečujúceho stieranie snehu
s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodzovania povrchu vozovky, pričom konštrukcia uchytenia musí
umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, napríklad nahradenie vulkolamovými britmi
- vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazdovými kolesami, výstražnými vlajkami a pozičným osvetlením
- okrajové osvetlenie radlice v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie (24V)
- elektroinštalácia 24V
- vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia
ďalších zdvíhacích zariadení
- možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy
- farebné vyhotovenie vrchných náterov oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí, v zmysle
všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov biela a červená s doplnením odrazovými sklami
a odrazovými doskami zvláštneho určenia (Vyhl. č. 116/97 Z. z. §46)
- zvýšená ochrana proti korózii
- ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy
- pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok
- farebné vyhotovenie oranžová RAL 2011
Kropiace rameno
- pracovný dosah kropiaceho ramena musí byť min. 4 m od stredu vozidla, na pravú a ľavú stranu v smere jazdy,
- umiestnenie kropiaceho ramena pred kabínou vozidla, montáž sa prevedenie na predné upínacie zariadenie nosiča,
- ovládanie kropiaceho ramena hydraulicky, z kabíny vodiča
- vybavenie ramena zalievacou tryskou s možnosťou výmeny za sprchovaciu hlavicu
- súčasťou uchytenia kropiaceho ramena bude aj kropiaca lišta- prepojenie vodného okruhu ramena s kropiacou cisternou rýchlovýmenným príslušenstvom napr. rýchlospojkami
- farebné vyhotovenie v odtieni oranžová RAL 2011
Výmenná kropiaca nadstavba
- objem cisterny na vodu min. 7 m
- materiál Fe tr.11 s vnútorným antikoróznym náterom proti prehrdzaveniu
- uzamykateľný priestor pomocou roliet s odkladacím priestorom pre doplnkovú výbavu a náhradné diely
- vrchný inšpekčný otvor min. 560 mm s prístupovým nerezovým rebríkom do nádrže
- vodné čerpadlo min. výkon: 600 L/min pri 8 baroch
- ovládanie čerpadla z panelu v kabíne vozidla / aj počas jazdy /
- zadné mlženie na nadstavbe so samostatným ovládaním z kabíny za znižovanie prašnosti v meste
- samonavíjací bubon s tvarovo stálou hadicou na polievanie zelene a dĺžkou min. 20 m umiestnený v technologickom
priestore nadstavby
možnosť plnenia cisterny:
- z hydrantu cez bajonetovú prípojku veľkosť C-52
- zo zdroja tlakovej vody vekom nádrže
- prevádzkový režim 3 až 15 km /hod
- pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča
- otvorená schránka hliníková na príslušenstvo, prípadne antikorová na boku nadstavby
- prídavný záhradný navijak s hadicou min. 20 m a polievacou koncovkou
-1 x pracovné svetlo
-1 x maják na nadstavbe v zadnej časti
-1 x plniaca hadica C - 52
-1 x hákový kľúč na B/C koncovku
-1 x redukcia B/C
- meracie zariadenie umožňujúce kontrolu vydaja vody pri polievaní
- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou
bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
-uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedená na rýchlovýmenný rám namiesto sypačovej nadstavby s uchytením
pomocou odklopných skrutiek
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pripojenie kropiacej nadstavby k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok
- vybavenie nadstavby na zadnom čele veľkou výstražnou rampou s výstražnými oranžovými svetlami (prevedenie
šípka/kríž) a bezpečnostným reflexným červenobielym šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky pri práci
- farebný odtieň oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a
odrazovými doskami
umývacia lišta:
- predná umývacia lišta - uchytenie lišty na prednej upínacej doske DIN 76060 ako súčasť závesu kropiaceho ramena
- šírka min. 2300 mm
- s min. 10 tryskami
Súčasťou predmetu zákazky sa požaduje:
- zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb,
- sprievodná technická dokumentácia v úradnom slovenskom jazyku, pozostávajúca z návodov na obsluhu a údržbu a
servisnej dokumentácie (podvozok a nadstavby).
- nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku (podvozok a nadstavby)

2)

3)

4)

1)

Ďalšie požiadavky - pri dodaní:
- montáž polievacej nadstavby na podvozku,
- zariadenia musia spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem
vrátane hygienických,
- písomné schválenie od výrobcu podvozku na montáž nadstavieb.
- Záruka: 24 mesiacov od prebratia
- Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
- Opis, prospektový materiál alebo farebné fotografie tovaru podľa ponuky
- Farebná fotodokumentácia zobrazujúca systém pracovných nadstavieb (posýpacia nadstavba, snehová radlica,
kropiaca cisterna) v vyhotovení ponúkanom do tejto súťaže
- Výrobný výkres resp. rozmerový nákres jednoznačne zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície kompletného sypacieho
vozidla bez snehovej radlice v nezaťaženom stave v bokorysnom zobrazení najmä s uvedením kót údajov požadovaných
v súťažných podkladoch
- Výrobný výkres resp. rozmerový nákres jednoznačne zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície kompletného kropiaceho
vozidla bez kropiaceho ramena v nezaťaženom stave v bokorysnom zobrazení najmä s uvedením kót údajov
požadovaných v súťažných podkladoch
- Certifikát kvality ISO 9001:2008
- Písomné potvrdenie v úradnom jazyku SR o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku
vozidla od hromadného dovozcu resp. výrobcu v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp.výrobcom.
- Autorizácia zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozkov schválená MDVRR SR.
- Písomné potvrdenie potvrdenie v úradnom jazyku o autorizovanom zastúpení uchádzača od výrobcu pre ponúkaný typ
posýpacej nadstavby, čelnej snehovej radlice, kropiacej cisterny, v prípade že uchádzač nie je ich výrobcom.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16600000-1
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 spr
Hodnota: 58 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6
Časť: 4
NÁZOV
2 ks traktor kolesový
STRUČNÝ OPIS
Kolesový traktor
Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné
technické parametre alebo parametre vyššej kvality.
V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia , upozorní na to vo svojej
ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.
Štvorkolesový, náhon 4x4, prepravná rýchlosť min. 40 km/hod
Motor vznetový, štvorvalcový, preplňovaný, kvapalinou chladený
Emisne limity motora musia spĺňať aktuálne platné normy v SR
Objem motora min 4100 cm3
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Homologovaný výkon motora min 64 kW
Krútiaci moment min 370 Nm
Prevodovka mechanická reverzačná, synchronizovaná počet prevodov min. 12 dopredu a 12 dozadu
Nezávislý vývodový hriadeľ otáčky 540 aj 1000 otáčok/minútu + Závislý vývodový hriadeľ so spätným chodom
Kolesá zadné 16,9R34 a predné 12,4R24;
Počet vonkajších hydraulických okruhov min 2 okruhy vzadu + voľný prepad (t.j. min 4 + 1 rýchlospojok)
Dodávka čerpadla hydrauliky min 50 l/minútu s tlakom min 19 MPa;
Trojbodový záves II kategória;
Zdvihová sila trojbodového závesu na konci tiahel min 42 kN
Kabína bezpečnostná, odhlučnená s kúrením, vetraním, klimatizáciou, nastaviteľný volant
Sedačka vodiča komfortná ergonomická, vzduchom odpružená s pneumatickým pružením
Sedačka spolujazdca s bezpečnostným pásom musí byť schválená a uvedená v osvedčení o evidencii motorového vozidla
Brzdy traktora hydraulické
Brzdy prívesu vzduchové jedno aj dvojhadicové;
Výškovo nastaviteľný zadný záves pre prívesy
Spodný zdvíhací záves tzv. agrohák s výmennou rozvidlenou koncovkou
Hmotnosť traktora min. 4200 kg

2)

3)

4)

Ďalšia výbava:
Zachytávanie vytečeného oleja z rýchlospojok t.j. odkvapový systém rýchlospojok,
Pracovné svetlá predné min 4 ks a zadné min. 2 ks + 1 ks hľadáčik
Závažia do zadných kolies min 270 kg
Predné závažia min 400 kg
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné zrkadlá
Ohrievač chladiacej kvapaliny motora
Ovládanie zadného trojbodového závesu na zadnom blatníku traktora
Autorádio
Maják oranžovej farby
Zakladací klin
Autolekárnička nie staršia ako 6 mesiacov
Výstražný trojuholník
Uzamykateľná zátka na nádrži paliva
sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR
Nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku
zaškolenie obsluhy v cene
záručný a pozáručný servis do 48 hod vrátane dodávky náhradných dielov
originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode výrobku od výrobcu
Prenosný práškový hasiaci prístroj, trvale upevnený na dobre viditeľnom, ľahko prístupnom mieste s hmotnosťou náplne
minimálne 6 kg
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16700000-2
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2 ks
Hodnota: 75 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2Zábezpeka je stanovená vo výške: 4 800,- EUR pokiaľ uchádzač bude predkladať cenovú ponuku na všetky štyri
časti verejnej súťaže. Pokiaľ sa zúčastní na :
Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie zábezpeka je stanovená vo výške 300,00 EUR s DPH,
Časť č.2 multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava zábezpeka je stanovená vo výške 2 500,00 EUR
s DPH,
Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna + zimná výbava zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,00 EUR s DPH,
Časť č.4 2 ks kolesový traktor zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,00 EUR s DPH.
16.3Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
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16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky
16.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len banka).
16.4.1.2Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade
prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.7,
16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2,
16.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 21 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na
zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.1,
16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny
verejnému obstarávateľovi,
16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. predĺženej lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke
písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
16.4.1.2.6banková záruka zanikne
16.4.1.2.6.1plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
16.4.1.2.6.2odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
16.4.1.2.6.3uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči
banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby
platnosti bankovej záruky.
16.4.1.3Záručná listina podľa bodov 16.4.1.2, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí
byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
16.4.1.4Ak záručná listina podľa bodu 16.4.1.3 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejného obstarávania
vylúčený.
16.4.1.5Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.1.5.1Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač
nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.1.5.2Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri
vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní .
16.4.1.6Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.1.6.1Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný
obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
16.4.2Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4.2.1Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v
PRIMA BANKE, a.s. číslo účtu 5204374023/5600 s uvedením variabilného symbolu číslo: 253114. Finančné prostriedky
musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2.
16.4.2.2Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z
verejného obstarávania vylúčený.
16.4.2.3Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
16.4.2.4Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.2.4.1Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní,
ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného
obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní.
16.4.2.4.2Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní,
ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v
lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.2.4.3Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu
16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi
banka.
16.4.2.4.4Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.2.4.5Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
16.4.2.4.6Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu
16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi
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banka.
16.5Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.4.
16.6V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
16.7Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk a v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom
alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli
mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej
spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech alebo neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods.9.
16.8Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi vo výške
podľa bodu 16.2 s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Platobné a fakturačné podmienky
1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. IV. zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu
zmluvy.
2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe faktúry vystavenej
predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
4.Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
-meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne predávajúceho, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho
identifikačné číslo pre daň,
-meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska kupujúceho tovaru alebo služby a jeho
identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
-poradové číslo faktúry
-dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa
odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
-dátum vyhotovenia faktúry,
-množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
-základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
-sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
-výšku dane celkom v eur,
-meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
-pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- dátum splatnosti faktúr.
5. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu kúpy podľa čl. V. tejto
zmluvy.
6. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti, kupujúci túto faktúru vráti predávajúcemu. Predávajúci zašle novú faktúru s novou lehotou splatnosti.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod
vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového
dokladu, začína plynúť nová 21-dňová lehota splatnosti.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní:
1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za tretsný čin terorizmu a niektorých účasti na terorizme, že nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním uchádzač preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.1.2nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
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nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.1.3nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.1.4nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie
podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
1.1.5je oprávnený dodávať tovar - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom o oprávnení dodávať tovar.
1.1.6Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.
1.1.1 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla.
1.1.7Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.1.8uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.9 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestným vyhlásením, že nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spo-ločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spo-ločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoloč-nosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplat-ne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa
zákona §27 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. Uchádzač predkladá originálne
doklady alebo ich úradne overené kópie.
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
1.2.1. Pozitívne vyjadrenie/vyjadrenia tej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej ban-ky/bánk, v ktorej je
uchádzač klientom a má otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky. Doklad nesmie byť
starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
1.2.2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchá-dzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
1.2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý ma problémy s
plnením svojich záväzkov napr. pre dlhy voči veriteľom.
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Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na
predloženie uvedených dokladov a to spôsobom podľa bodu 21 týchto súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Technická alebo odborná spôsobilosť-Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti podľa §28 zákona o verejnom obstarávaní:
1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam dodávok tovaru
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (dodávka špeciálnej techniky na spracovanie bioodpadu ) za
predchádzajúce tri roky ( rok 2011, 2012, 2013 ) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní.
K zoznamu uchádzač priloží minimálne 3 referenčné listy, originál, alebo úradne overenú kópiu s uvedením názvu
obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy,
stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miestom
dodania, vyjadrením objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, telefónne číslo u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
1.3.2podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť predložením
originálu alebo overenej kópie nasledovných dokladov:
1.3.2.1 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti.
1.3.2.2 V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3.2.3 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,
uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru resp. výrobkov s podobným zložením a účelom využitia za predchádzajúce tri
roky 2011, 2012 a 2013 (spolu) celkom vo výške 390 000 EUR s DPH ak sa zúčastní na všetky štyri časti.
Ak sa zúčastní na Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie 30 000,00 EUR s DPH, na Časť č.2 multifunkčný nosič náradia
s kabínou kosačka + zimná výbava 200 000,00 EUR s DPH, na Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna a zimná výbava
70 000,00 EUR s DPH a na Časť č.4 2 ks kolesový traktor 90 000,00 EUR s DPH.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: A.3.3 Elektronická aukcia:
Elektronická aukcia bude vykonaná samostatne pre Časť č.1 1 spr. kosačka na diaľkové ovládanie, pre Časť č.2 1 spr.
multihunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava, pre Časť č.3 1 spr. nosič náradia polievacia cisterna a
zimná výbava a pre Časť č.4 2 ks kolesový .
PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE
Elektronická aukcia - je podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva
elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu zadávania zákazky,
konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.
E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. (§ 43,
ods. 9).
Podmienky a špecifikácia technického pripojenia
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-Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux
-MS Intenet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
-Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
-Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
-V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina"
-Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.
Výzva na predloženie ponuky do elektronickej aukcie - bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na
adresu, ktorú uviedli vo svojej ponuke. Táto výzva bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu e-aukcie
v súlade s § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia, ukončenia a spôsobu ukončenia
elektronickej aukcie.
V termíne na ukončenia prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve je povinnosťou uchádzača zadať vstupné
hodnoty svojej ponuky, ktoré sú zhodné s tými, ktoré zaslal verejnému obstarávateľovi v písomnej ponuke.
V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotkových cien v ľubovoľnom počte krokov, a
to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne jednotkové ceny. Nová ponuka ceny pre jednotlivú položku nemôže byť zhodná s
aktuálnou najlepšou ponukou. Najmenší krok zníženia ceny položky môže byť 1 %, maximálny krok zníženia ceny
položky môže byť 50%.
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť
cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v písomnej ponuke uchádzača.
V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza a bude mu
zobrazená najnižšia jednotková cena v jednotlivých položkách.
Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie.
V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k internetu, alebo inej
objektívne príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní účastníka v aukcii) účastník kontaktuje administrátora, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe a tento oznámi všetkým účastníkom.
UPOZORNENIE ceny za 1 mernú jednotku
zadávajte v EUR bez DPH, zaokrúhlenú
na 2 desatinné miesta
Predmetom on-line výberového konania bude celková cena s DPH za predmetnú časť zákazky.
Pre Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie
kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo
01kosačka na diaľkové ovládanie spr 1
Pre Časť č.2 multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava
kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo
01multihunkčný nosič náradia s kabínou
kosačka + zimná výbava spr 1
Pre Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna +zimná výbava
kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo
01nosič náradia
polievacia cisterna + zimná výbava spr 1
Pre Časť č.4 traktor kolesový
kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo
01traktor kolesový ks 2
Uchádzači v zadávacom kole e-aukcie vložia ceny, ktoré predložili vo svojej ponuke v lehote na predkladanie ponúk v
termíne, ktorý Vám bude oznámený.
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva uchádzač,
ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na
druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste.
Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
A.3.4.Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva
uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
A.3.5.V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača
vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
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treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa papiera a kancelárskych potrieb nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.7)

IV.3.8)

A.3.6.Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi vytlačený protokol o
účasti v elektronickej aukcii podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý bude súčasťou zmluvy.
Zadávacie kolo e- aukcie pre Časť č.1 1 spr. kosačka na diaľkové ovládanie, pre Časť č.2 1 spr. multihunkčný nosič
náradia s kabínou kosačka + zimná výbava, pre Časť č.3 1 spr. nosič náradia polievacia cisterna a zimná výbava a pre
Časť č.4 2 ks kolesový a súťažné kolo pre časť č.1 , pre časť č.2, pre časť č.3 a pre časť č.4 Vám bude oznámené v
zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetom elektronickej aukcie bude predkladanie nových cien upravených smerom nadol za účelom zostavenia ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po vyhodnotení podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej
jednotlivým kritériám.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii odoslanej prostredníctvom elektronických prostriedkov budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas
začatia elektronickej aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie.
Ďalšie informácie budú uverejnené v pozvánke a sú uvedené v pravidlách on-line elektronických výberových konaní.
Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú
uvedú vo svojej ponuke.
Uchádzači v zadávacom kole e-aukcie vložia ceny, ktoré predložili vo svojej ponuke v lehote na predkladanie ponúk v
termíne, ktorý Vám bude oznámený.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
02531/2014
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 09.06.2014 14:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.06.2014 14:00
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 30.09.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2014 13:00
Miesto: Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.04.2014
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