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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1 Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
Sídlo verejného obstarávateľa:
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Zastúpený:
Ing. Remo Cicutto, primátor
Telefón:
033/7765301
Fax:
033/7765444
Meno a funkcie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa na styk s uchádzačmi:
Veci týkajúce sa verejného obstarávania:
Ing. Peter Bittara - tel. č. 033/7765416, peter.bittara@piestany.sk
Veci technické:
Ing. Marián Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk
Ing. Andrej Cimbalík- 0903 897 320, cimbalik@sluzbymesta.sk
2 PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
2.1

Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
Stručný opis zákazky:
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 slovník: 16600000-5 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
34114000-9 Špeciálne vozidlá

2.2

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky.
2.3 Pri jednotlivých strojových zariadeniach, resp. konkrétnym názvom môže uchádzač predložiť
ponuku ekvivalentu strojového zariadenia od iného výrobcu ako je požadované. Tieto strojové
zariadenia ale musia spĺňať ten istý účel použitia a musia mať parametre ako je
požadované alebo kvalitatívne vyššej hodnoty .
2.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať nákup predmetných zariadení v roku
2014 v závislosti na vyčlenení rozpočtových prostriedkov a na základe potrieb mesta Piešťany.
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3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť
samostatne alebo na celý predmet zákazky.
Časť č.1 – kosačka na diaľkové ovládanie
Časť č.2 – multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava
Časť č.3 – nosič náradia – polievacia cisterna a zimná výbava
Časť č.4 – 2 ks kolesový traktor
Na predmet zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk a požadované osobitné dokumenty podľa časti súťažných podkladov B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B1. Opis predmetu zákazky.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Služby mesta Piešťany, Valová ulica č.1919/44,
921 39 Piešťany.
6
6.1

6.2

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA

USKUTOČNENIA

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní.Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejnej súťaže uzatvorí samostatné
zmluvy na každú časť predmetu zákazky podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky tvorí časť B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob
určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov Mesta Piešťany.
Dodávateľ (uchádzač) vystaví pre Odberateľa (verejného obstarávateľa) faktúru za predmetný
tovar.
Lehota splatnosti faktúr je
21 dní
od ich doručenia odberateľovi (verejnému
obstarávateľovi).
DRUH ZÁKAZKY
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 – kosačka na diaľkové ovládanie
Časť č.2 – multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava
Časť č.3 – nosič náradia – polievacia cisterna a zimná výbava
Časť č.4 – 2 ks kolesový traktor
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podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov na základe výsledku podlimitnej zákazky obstarávanej postupom
verejnou súťažou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
vrátane časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
8.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 325 000,00 EUR bez DPH (za všetky štyri časti spolu)
Z toho
Časť č.1 – kosačka na diaľkové ovládanie – 25 000,00 EUR bez DPH
Časť č.2 – multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava – 58 000,00
EUR bez DPH
Časť č.3 – nosič náradia – polievacia cisterna a zimná výbava – 167 000,00 EUR
bez DPH
Časť č.4 – 2 ks kolesový traktor – 75 000,00 EUR bez DPH
9
9.1

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. 09. 2014.
9.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, resp.
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v
ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
10.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,
elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne.
10.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich
pravosť (podaných a doručených elektronicky ), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj
v písomnej forme poštou na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1
týchto súťažných podkladov, alebo osobne na kontaktnú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti
súťažných podkladov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky,
pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom,
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 10.3,
rozhodujúca je písomná forma.
10.5 Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu komunikácia prebieha prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie
bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom.
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11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10 požiadať písomne o ich vysvetlenie na
adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená
na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1.
11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady,
najneskôr do piatich pracovných dní pred ulynutým lehoty na predkladanie ponúk, za
predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred najneskôr však šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná
Časť III.
Príprava ponuky
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení,
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie
v slovenskom jazyku ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto
dokladov do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Ponuka musí
byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky a pod., ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný. Uchádzač cenovú ponuku predkladanú podľa bodu 17.2.4. okrem listinnej podoby
predloží aj elektronicky na elektronickom nosiči (CD,DVD) a 1 x na (na tom istom
CD,DVD s označením ošetrené) pričom na týchto nosičoch v danom súbore je potrebné
vyčierniť osobné údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú považované
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas dotknutej
osoby. Uchádzačom sa odporúča vyhotoviť zoznam všetkých predložených potvrdení,
dokladov a iných dokumentov tvoriacich obsah ponuky a pevne zviazať tak, aby tvorili jeden
alebo viac celkov. (napr.: knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením,
ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača alebo
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
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14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená
v eurách.
15.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
15.3.1 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
15.3.2 % sadzba DPH
15.3.3 výška DPH v EUR,
15.3.4 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
16 ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2 Zábezpeka 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.
16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
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“).
16.4.1.2 Zo 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,
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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,
16.4.1.2.6 banková záruka zanikne
16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie
v prospech verejného obstarávateľa,
16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného
obstarávateľa,
16.4.1.2.6.3 uplynutím 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.
16.4.1.3 Záručná 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.
16.4.1.4 Ak záručná listina podľa bodu 16.4.1.3 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač
z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.1.5.1 Verejný 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.
16.4.1.5.2 Verejný 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 .
16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.1.6.1 Platnosť 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.
16.4.2
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4.2.1 Finančné 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.
16.4.2.2 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa
bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.2.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
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16.5
16.6
16.7

16.8

podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.2.
16.4.2.4 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.2.4.1 Verejný 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.
16.4.2.4.2 Verejný 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.
16.4.2.4.3 Verejný 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.
16.4.2.4.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.2.4.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa
uzavretia zmluvy.
16.4.2.4.6 Verejný 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.
Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode
16.4.
V 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.
Zábezpeka 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.
Ak 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.

17 OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve samostatné časti:
17.1.
1. časť s označením „Ostatné“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže
17.1.1 titulný – obsahový list časti „Ostatné“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
17.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných
podkladoch a vo všetkých dokumentoch, ktorými verejný obstarávateľ vysvetľoval
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a dopĺňal informácie v týchto súťažných
podkladoch. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej
osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať
v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
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17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.2.

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
čestné vyhlásenia alebo potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži,
požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a
dokumenty podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou) v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia,
že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 19 tejto časti súťažných
podkladov,
v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp.
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou),
vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke s podpisom uchádzača, (t. j. u fyzickej osoby podnikateľom,
u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať za uchádzača) alebo
osobou oprávnenou konať v danej veci za uchádzača ( oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

2. časť s označením „Kritériá“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže
17.2.1 titulný – obsahový list časti „Kritéria“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
Dokument s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk, v zmysle častí súťažných podkladov A.3. Kritériá na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia a B.2. Spôsob určenia ceny.,
17.2.2 návrh predmetnej kúpnej (kúpnych) zmluvy (zmlúv) so znením obchodných
podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti súťažných podkladov
B.3.Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.1. Opis predmetu zákazky.
Návrh predmetnej kúpnej zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom (t.j. u fyzickej
osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať
v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.2.3 cenovú ponuku na predmet zákazky na každú časť samostatne s doplnenými
návrhmi na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk vo vzťahu k predmetu
zákazky vrátane svojich identifikačných údajov podľa vzoru uvedeného v časti
súťažných podkladov A.3.Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
a bodu B.2. Spôsob určenia ceny. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom
(t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom
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oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny,
17.2.4 z dôvodu vylúčenia akejkoľvek pochybnosti o rozsahu predloženej ponuky je
vhodné, aby každá samostatná časť ponuky bola zviazaná v celku bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a listy samostatných častí ponuky vrátane
príloh boli očíslované vzostupne od strany 1 po poslednú stranu, arabskými číslicami
bez kombinácie s abecednými znakmi.
18 NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na časť č.1, na časť č.2 , na časť č.3 a iba
jednu ponuku na časť č.4 predmetnej verejnej súťaže. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Právnická
osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
19.2 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich
voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu
stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 právnu formu s právnou subjektivitou
podľa Obchodného zákonníka.
19.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s bodom 19.1 .
20 PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.3 Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v jednom origináli a v jednej kópii
ponuky pre každú samostatnú časť ponuky označenú ako časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ na
elektronickom nosiči napr. CD, DVD pričom na týchto nosičoch je potrebné vyčierniť osobné
údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas dotknutej osoby.
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej časti verejnej súťaže a osobitne oddelenú a uzavretú
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné" označiť príslušnú obálku i názvom
príslušnej časti verejnej súťaže
20.4 Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými
prostriedkami v súlade s § 39, ods.3 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby bola zabezpečená
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
21
OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
21.1 Uchádzač vloží ponuku do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. Uchádzač predloží ponuku v nepriehľadnom obale.
Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Obal
ponuky musí obsahovať časť „Ostatné- označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom nepriehľadnom obale a časť „Kritériá- označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej časti verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom
nepriehľadnom obale. Obe časti budú zabezpečené proti nežiadúcemu otvoreniu a označené
mimo vlastných názvov „Ostatné“ a „Kritéria“ aj údajmi podľa bodu 21.2.
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1 adresa uvedená v bode 22.1,
21.2.2 adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3 označenie „verejná súťaž – neotvárať“,
21.3 označenie heslom verejnej súťaže: „Nákup techniky pre služby mesta Piešťany“ a pod
uvedené heslo uviesť názov časti verejnej súťaže, ktorej sa uchádzač zúčastňuje.
22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Pri osobnom doručení na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
V pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.
Pri doručení poštou na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 9.6.2014 do 14:00 hod.
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
22.2, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
Súťažné podklady
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23.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24
24.1
24.2
24.3

OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.6.2014 o 13:00 hod.
na adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, Otváranie ponúk
bude v súlade § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. bez účasti uchádzačov,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk „časti „Kritériá“ sa
uskutoční v čase podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na adrese:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60.

25 PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17,
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého
bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V prípade, keď z predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné
postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť nie je možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo
požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti, ak verejný obstarávateľ použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie.
Komisia pri posudzovaní vysvetlenia ponuky a predložených dôkazov poskytnutých
uchádzačom postupuje v súlade s § 42 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
25.3 Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača ak:
25.3.1 nesplnil podmienky účasti,
25.3.2 predložil neplatné doklady,
25.3.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 25.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
25.3.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
25.4 Neplatnými dokladmi sú doklady,
25.4.1 ktorým uplynula lehota platnosti,
25.4.2 ktoré sú neúplné, alebo
25.4.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
25.5 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť
podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Súťažné podklady
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25.6

Verejný obstarávateľ bude považovať za neprijateľnú ponuku takú ponuku, ktorá bude
v rozpore so zákonom a bude obsahovať zjavne nevýhodné podmienky. Pod zjavne
nevýhodnými podmienkami sa rozumie ak celková hodnota ponuky presiahne predpokladanú
hodnotu zákazky.

26 OPRAVA CHÝB
26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená slovom,
26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude
jednotková cena,
26.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej
komisiou.
26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2
v primeranej lehote určenej komisiou.
26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27 VYSVETLENIE PONÚK
27.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila.
27.2 Ak sa pri vyhodnocovaní ponúk objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam,
komisia písomne požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre
jej cenu podstatné a môžu sa týkať najmä podrobností podľa § 42 ods. 3 písm. a) až e)
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
27.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré bude vychádzať z
predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia
pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení,
ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
27.4 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak:
27.4.1 nezašle písomné odôvodnenie podľa bodu 27.2 v určenej lehote,
27.4.2 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,
27.4.3 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 alebo bodu 27.2
27.4.4 uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade
s príslušným právnym predpisom.
27.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a
lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní.
Súťažné podklady
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28 HODNOTENIE PONÚK
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a
neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie
ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a
spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia formou elektronickej aukcie.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom
o verejnom
obstarávaní
a inými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
30
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
30.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať verejnému obstarávateľovi
žiadosť o nápravu.
30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30.1 podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže
v prípade jej zamietnutia podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti
postupu verejného obstarávateľa.
Časť VII.
Prijatie ponuky
31
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 28, bude zaslaný
výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s ustanovením § 44 zákona o verejnom obstarávaní..
31.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma.
31.3 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich
ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
32 UZAVRETIE ZMLUVY
32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude podľa § 45 zákona
o verejnom obstarávaní uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1.
Súťažné podklady
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32.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
33 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU
33.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
33.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
33.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
33.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v súťažných
podkladoch,
33.1.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
33.2 V prípade ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí
o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
33
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
33.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
v nasledovných dňoch:
v pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.,
kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
33.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
Dôležité upozornenie!
Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov
a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x),
požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom slede, ako je uvedené
v súťažných podkladoch („Obsah ponuky“ – bod 17) a ponuku pevne zviazať.
A.2 PODMIENKY ÚČASTI
1.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, ekonomického a finančného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti:

1.1

Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1 nebol 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,
1.1.2 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku Súťažné podklady
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uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace,
1.1.3 nemá 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,
1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje splnenie podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace,
1.1.5 je oprávnený dodávať tovar - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom
o oprávnení dodávať tovar.
1.1.6 Ak 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.
1.1.7 Ak 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.
1.1.8 uchádzač, 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 spoločnosti 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 spoločnosti 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 spoločnosti 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, právoplatne 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.
1.2 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
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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 banky/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 uchádzač 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.
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.
1.3

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.
1.3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže technickú
spôsobilosť predložením originálu alebo overenej kópie nasledovných dokladov:
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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.
A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
A.3.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Komisia na
vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 Podmienky
účasti týchto súťažných podkladov. Podľa spôsobu definovania podmienok tieto
vyhodnocuje komisia na vyhodnotenie ponúk spôsobom áno – nie, ktorými sa majú posúdiť
širšie súvislosti uchádzača, záruky na kvalitu budúceho dodania tovaru a pod. O výsledku
hodnotenia splnenia podmienok účasti komisiou na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov, ktorí boli vylúčení aj s
uvedením dôvodu vylúčenia a a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa
§ 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
A.3.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú podmienky účasti uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 týchto súťažných podkladov, bude zaslaná
výzva na účasť v on-line výberovom konaní (v elektronickej aukcii) v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov v elektronickej aukcie uvádzať ceny v EUR bez DPH.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk :
najnižšia cena
(vyhodnocovaná cena bude cena zvlášť 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
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a pre Časť č.4 – 2 ks kolesový traktor, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru dodá s DPH,
t. j. ktorú uchádzač zadal)
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 „eaukcia“) 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
- 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
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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 položky
názov položky
01
kosačka na diaľkové ovládanie

merná jednotka
spr

Pre Časť č.2 – multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava
kód položky
názov položky
merná jednotka
01
multihunkčný nosič náradia s kabínou
– kosačka + zimná výbava
spr
Pre Časť č.3 – nosič náradia – polievacia cisterna +zimná výbava
kód položky
názov položky
merná jednotka
01
nosič náradia
– polievacia cisterna + zimná výbava
spr
Pre Časť č.4 – traktor kolesový
kód položky
názov položky
01
traktor kolesový

merná jednotka
ks

množstvo
1
množstvo
1
množstvo
1
množstvo
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 treťom mieste.
Nevybratie uchádzača za dodávateľa papiera a kancelárskych potrieb nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
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
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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 emailom 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.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č.1.
B.1.1 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 cm³

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
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hmotnosť kosačky do 350 kg
produktivita kosenia min. 3000 m²/ hod
pojazdová rýchlosť min. 8 km/hod
hlučnosť stroja max. Lwa 98 dB
palivo , benzín
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
Časť č.2.
B.1.2 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
Súťažné podklady
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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)
PRÍSLUŚENSTVO:
-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 ±25º, istená odpružením 7-15º
-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
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.
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Časť č.3.
B.1.3 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
- 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.)
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- 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
- zvukovou výstražnou signalizáciou pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
- závesom pre ťahanie prívesu - ťažné zariadenie Ø 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 m³
- 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/m² (krokom po 50 g/m² resp. kontinuálne)
- prísun posypového materiálu k rozmetadlu dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s
oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu
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- 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
- 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
Súťažné podklady
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- 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 m³
- 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
Súťažné podklady
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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
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)
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

Súťažné podklady

apríl 2014

29/54

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 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.
Časť č.4.
B.1.4 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
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
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
Súťažné podklady
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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
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
B.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán
podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
B.2.2. Ponuka uchádzača bude spracovaná nasledovne pre každú časť samostatne:
Pre časť č.1 - kosačka na diaľkové ovládanie

Č.

Názov výrobku

Jednotka
množstva
Počet
dodávaných
ks,spr...

Cena v EUR
bez DPH
zaokrúhlená na
2 desatinné
miesta)

Výška DPH

Cena v EUR
vrátane DPH
za
požadované
množstvo

Poznámka

Pre časť č.2 - multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava

Č.

Názov výrobku

Jednotka
množstva
Počet
dodávaných
ks,spr...

Cena v EUR
bez DPH
zaokrúhlená na
2 desatinné
miesta)

Výška DPH

Cena v EUR
vrátane DPH
za
požadované
množstvo

Poznámka

Cena v EUR
vrátane DPH
za
požadované
množstvo

Poznámka

Pre časť č.3 - nosič náradia – polievacia cisterna a zimná výbava

Č.

Názov výrobku

Súťažné podklady

Jednotka
množstva
Počet
dodávaných
ks,spr...

Cena v EUR
bez DPH
zaokrúhlená na
2 desatinné
miesta)
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Pre časť č.4 - 2 ks kolesový traktor

Č.

Názov výrobku

Jednotka
množstva
Počet
dodávaných
ks,spr...

Cena v EUR
bez DPH
zaokrúhlená na
2 desatinné
miesta)

Výška DPH

Cena v EUR
vrátane DPH
za
požadované
množstvo

Poznámka

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
B.3.1 Verejný obstarávateľ predkladá návrh kúpnej zmluvy pre každú predmetnú časť, ktorý
obsahuje všetky obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Uchádzač doplní časti,
ktoré sa týkajú Dodávateľa vrátane ostatných údajov vyznačených v zmluve na doplnenie
a predloží návrh zmluvy (pre časť ktorej sa zúčastňuje) v rámci svojej ponuky v jednom
vyhotovení.
B.3.2 Verejný obstarávateľ uzavrie kúpnu zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
B.3.3 Po skončení elektronickej aukcie uchádzač predloží nový návrh kúpnej zmluvy na príslušný
rok 2014 prepracovaný iba v tých častiach, ktoré sa týkajú zmien z elektronickej aukcie.
B.3.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú
záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky.
B.3.5 Po prevzatí súťažných podkladov si môže záujemca požiadať o zaslanie návrhu zmluvy
elektronickou formou (mailom)
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NÁVRH ZMLUVY PRE ČASŤ Č.1 VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Kosačka na diaľkové ovládanie“
„VZOR“
KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Zastúpené:
Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany
IBAN: SK 87 0200 0000 0000 3402 8212
Číslo účtu:
34028212/0200
IČO:
612031
DIČ:
2020537893
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Ing. Marián Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk
Ing. Andrej Cimbalík- 0903 897 320, cimbalik@sluzbymesta.sk
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo :
Zastúpený:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
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čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia elektronickej
aukcie zo dňa.............., ktorou bolo zrealizované verejné obstarávanie pre Mesto Piešťany pod
názvom: „Kosačka na diaľkové ovládanie“ pre mesto Piešťany “ a to postupom zadávania
zákazky podlimitnou metódou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený
v ods. 2. tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru,
záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar: Kosačka na diaľkové
ovládanie pričom bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1., ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“).
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
čl. IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou za predmet kúpy podľa čl. III. bod 2. je jednotková cena bez DPH, ktorá je
výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa .............2014 ako je uvedená v protokole o účasti
vo výberovom konaní (príloha č. 2 k tejto zmluve). K cene bez DPH bude pripočítaná 20%
sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty,
bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
Táto cena je záväzná a maximálna.
2. Náklady na dopravu do sídla kupujúceho sa zaväzuje znášať predávajúci.
3. Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH:
................ €
DPH 20%:
................ €
Cena vrátane DPH:
................ €
slovom: .............................................................................v vrátane DPH
4. Celková kúpna cena za predmet kúpy je vrátane nákladov za dopravu, za montáž, dodávku a
uvedenie do prevádzky, cla, správnych a iných poplatkov a služieb.
čl. V.
Čas plnenia a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na miesto dodania špecifikované adresou:
Služby mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany, a to najneskôr do 30.09.2014.
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2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa čl. V. ods. 1 na vlastné náklady. Predávajúci
zaväzuje dodať tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

sa

3. Zmluvný termín uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný.
4. Kupujúci prevezme predmet kúpy v zariadení Služieb mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44,
921 39 Piešťany podpísaním preberacieho protokolu. Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný
odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
5. Splnomocnenou osobou na prevzatie predmetu kúpy zo strany kupujúceho je Ing. Marián
Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk zamestnanec kupujúceho a Ing.
Andrej Cimbalík- tel. 0911 243 973, cimbalik@službymesta.sk – zamestnanec Služieb mesta
Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany.
čl. VI.
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.
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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 21dňová lehota splatnosti.
čl. VII.
Sankcie
1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. VI. vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
2. Ak predávajúci neodstráni vady alebo poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy
v záručnej dobe v lehotách a za podmienok dohodnutých pre také prípady v čl. X. tejto zmluvy,
môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
kúpnej ceny za každý deň omeškania predávajúceho s plnením týchto záväzkov, ktorú je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu v lehote určenej kupujúcim v písomnej výzve.
3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci
právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň
omeškania z kúpnej ceny, ktorú je predávajúci povinný zaplatiťkupujúcemu v lehote určenej
kupujúcim v písomnej výzve.
.
čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
1.1 odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne v bezchybnom
stave,
1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a
protokolárne ho odovzdať splnomocnenej osobe kupujúceho v mieste dodania predmetu
kúpy podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne a na určenom mieste
podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
čl. IX.
Prechod vlastníckeho práva
1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy je podpísanie a datovanie
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpísania preberacieho protokolu kupujúcim prechádza z predávajúceho na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy má v čase
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prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
3. Ak predávajúci poruší ustanovenie tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov od prevzatia predmetu kúpy. Počas tejto doby sa
predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady alebo problémy s charakterom poruchy.
V prípade, že pri preberaní predmetu kúpy, resp. v záručnej dobe kupujúci zistí zjavné
poškodenie alebo vady predmetu kúpy alebo pri preberaní predmetu kúpy zistí rozdiel
v dodanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho.
V prípade oprávnenej reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny vadného tovaru za
bezvadný alebo dodaním chýbajúceho tovaru a to v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
5. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola
odstraňovaná vada.
6. V prípade vady alebo poruchy predmetu kúpy v záručnej dobe, sa predávajúci zaväzuje túto
odstrániť do 30 dní odo dňa písomného uplatnenia si oprávnenej reklamácie u predávajúceho.
7. Ak sa ukáže, že vadu predmetu plnenia nie je možné odstrániť do 30 kalendárnych dní,
zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality na základe
zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
8. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
čl. XI.
Zánik zmluvy
1. Ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia jeho písomného
vyhotovenia druhej strane.
čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu vzostupne číslovaných dodatkov
a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
3.1 č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
3.2 č. 2 - protokol o účasti vo výberovom konaní
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4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani na základe nevýhodných podmienok.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom kupujúci si ponechá tri vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany, ktorým je
internetová stránka www.piestany.sk.
7. Zmluva bola zverejnená dňa .......................

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Predávajúci:

Kupujúci:

.................................................

..........................................................
Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

NÁVRH ZMLUVY PRE ČASŤ Č.2 VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Multihunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava“
„VZOR“
KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Zastúpené:
Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany
IBAN: SK 87 0200 0000 0000 3402 8212
Číslo účtu:
34028212/0200
IČO:
612031
DIČ:
2020537893
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Ing. Marián Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk
Ing. Andrej Cimbalík- 0903 897 320, cimbalik@sluzbymesta.sk
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b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo :
Zastúpený:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia elektronickej
aukcie zo dňa.............., ktorou bolo zrealizované verejné obstarávanie pre Mesto Piešťany pod
názvom: „Multihunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava“ pre mesto
Piešťany “ a to postupom zadávania zákazky podlimitnou metódou v zmysle zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený
v ods. 2. tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru,
záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar: Multihunkčný nosič náradia
s kabínou – kosačka + zimná výbava pričom bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je
uvedená v prílohe č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet
kúpy“).
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
čl. IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou za predmet kúpy podľa čl. III. bod 2. je jednotková cena bez DPH, ktorá je
výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa .............2014 ako je uvedená v protokole o účasti
vo výberovom konaní (príloha č. 2 k tejto zmluve). K cene bez DPH bude pripočítaná 20%
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sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty,
bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
Táto cena je záväzná a maximálna.
2. Náklady na dopravu do sídla kupujúceho sa zaväzuje znášať predávajúci.
3. Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH:
................ €
DPH 20%:
................ €
Cena vrátane DPH:
................ €
slovom: .............................................................................v vrátane DPH
4. Celková kúpna cena za predmet kúpy je vrátane nákladov za dopravu, za montáž, dodávku a
uvedenie do prevádzky, cla, správnych a iných poplatkov a služieb.
čl. V.
Čas plnenia a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na miesto dodania špecifikované adresou:
Služby mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany, a to najneskôr do 30.09.2014.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa čl. V. ods. 1 na vlastné náklady. Predávajúci sa
zaväzuje dodať tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
3. Zmluvný termín uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný.
4. Kupujúci prevezme predmet kúpy v zariadení Služieb mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44,
921 39 Piešťany podpísaním preberacieho protokolu. Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný
odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
5. Splnomocnenou osobou na prevzatie predmetu kúpy zo strany kupujúceho je Ing. Marián
Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk zamestnanec kupujúceho a Ing.
Andrej Cimbalík- tel. 0911 243 973, cimbalik@službymesta.sk – zamestnanec Služieb mesta
Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany.
čl. VI.
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
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-

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 21dňová lehota splatnosti.
čl. VII.
Sankcie
1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. VI. vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
2. Ak predávajúci neodstráni vady alebo poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy
v záručnej dobe v lehotách a za podmienok dohodnutých pre také prípady v čl. X. tejto zmluvy,
môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
kúpnej ceny za každý deň omeškania predávajúceho s plnením týchto záväzkov, ktorú je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu v lehote určenej kupujúcim v písomnej výzve.
3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci
právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň
omeškania z kúpnej ceny, ktorú je predávajúci povinný zaplatiťkupujúcemu v lehote určenej
kupujúcim v písomnej výzve.
.
čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
1.1 odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne v bezchybnom
stave,
1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a
protokolárne ho odovzdať splnomocnenej osobe kupujúceho v mieste dodania predmetu
kúpy podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
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3. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne a na určenom mieste
podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
čl. IX.
Prechod vlastníckeho práva
1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy je podpísanie a datovanie
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpísania preberacieho protokolu kupujúcim prechádza z predávajúceho na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy má v čase
prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
3. Ak predávajúci poruší ustanovenie tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov od prevzatia predmetu kúpy. Počas tejto doby sa
predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady alebo problémy s charakterom poruchy.
V prípade, že pri preberaní predmetu kúpy, resp. v záručnej dobe kupujúci zistí zjavné
poškodenie alebo vady predmetu kúpy alebo pri preberaní predmetu kúpy zistí rozdiel
v dodanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho.
V prípade oprávnenej reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny vadného tovaru za
bezvadný alebo dodaním chýbajúceho tovaru a to v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
5. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola
odstraňovaná vada.
6. V prípade vady alebo poruchy predmetu kúpy v záručnej dobe, sa predávajúci zaväzuje túto
odstrániť do 30 dní odo dňa písomného uplatnenia si oprávnenej reklamácie u predávajúceho.
7. Ak sa ukáže, že vadu predmetu plnenia nie je možné odstrániť do 30 kalendárnych dní,
zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality na základe
zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
8. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
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čl. XI.
Zánik zmluvy
1. Ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia jeho písomného
vyhotovenia druhej strane.
čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu vzostupne číslovaných dodatkov
a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
3.1 č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
3.2 č. 2 - protokol o účasti vo výberovom konaní
4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani na základe nevýhodných podmienok.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom kupujúci si ponechá tri vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany, ktorým je
internetová stránka www.piestany.sk.
7. Zmluva bola zverejnená dňa .......................

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Predávajúci:

Kupujúci:

.................................................

Súťažné podklady
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NÁVRH ZMLUVY PRE ČASŤ Č.3 VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Nosič náradia – polievacia cisterna + zimná výbava “
„VZOR“
KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Zastúpené:
Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany
IBAN: SK 87 0200 0000 0000 3402 8212
Číslo účtu:
34028212/0200
IČO:
612031
DIČ:
2020537893
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Ing. Marián Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk
Ing. Andrej Cimbalík- 0903 897 320, cimbalik@sluzbymesta.sk
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo :
Zastúpený:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia elektronickej
aukcie zo dňa.............., ktorou bolo zrealizované verejné obstarávanie pre Mesto Piešťany pod
Súťažné podklady
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názvom: „Nosič náradia – polievacia cisterna + zimná výbava“ pre mesto Piešťany “ a to
postupom zadávania zákazky podlimitnou metódou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený
v ods. 2. tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru,
záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar: Nosič náradia – polievacia
cisterna + zimná výbava pričom bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe
č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“).
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
čl. IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou za predmet kúpy podľa čl. III. bod 2. je jednotková cena bez DPH, ktorá je
výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa .............2014 ako je uvedená v protokole o účasti
vo výberovom konaní (príloha č. 2 k tejto zmluve). K cene bez DPH bude pripočítaná 20%
sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty,
bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
Táto cena je záväzná a maximálna.
2. Náklady na dopravu do sídla kupujúceho sa zaväzuje znášať predávajúci.
3. Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH:
................ €
DPH 20%:
................ €
Cena vrátane DPH:
................ €
slovom: .............................................................................v vrátane DPH
4. Celková kúpna cena za predmet kúpy je vrátane nákladov za dopravu, za montáž, dodávku a
uvedenie do prevádzky, cla, správnych a iných poplatkov a služieb.
čl. V.
Čas plnenia a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na miesto dodania špecifikované adresou:
Služby mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany, a to najneskôr do 30.09.2014.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa čl. V. ods. 1 na vlastné náklady. Predávajúci sa
zaväzuje dodať tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
3. Zmluvný termín uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný.
4. Kupujúci prevezme predmet kúpy v zariadení Služieb mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44,
921 39 Piešťany podpísaním preberacieho protokolu. Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný
odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
Súťažné podklady
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5. Splnomocnenou osobou na prevzatie predmetu kúpy zo strany kupujúceho je Ing. Marián
Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk zamestnanec kupujúceho a Ing.
Andrej Cimbalík- tel. 0911 243 973, cimbalik@službymesta.sk – zamestnanec Služieb mesta
Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany.
čl. VI.
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 21dňová lehota splatnosti.
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čl. VII.
Sankcie
1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. VI. vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
2. Ak predávajúci neodstráni vady alebo poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy
v záručnej dobe v lehotách a za podmienok dohodnutých pre také prípady v čl. X. tejto zmluvy,
môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
kúpnej ceny za každý deň omeškania predávajúceho s plnením týchto záväzkov, ktorú je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu v lehote určenej kupujúcim v písomnej výzve.
3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci
právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň
omeškania z kúpnej ceny, ktorú je predávajúci povinný zaplatiťkupujúcemu v lehote určenej
kupujúcim v písomnej výzve.
.
čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
1.1 odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne v bezchybnom
stave,
1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a
protokolárne ho odovzdať splnomocnenej osobe kupujúceho v mieste dodania predmetu
kúpy podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne a na určenom mieste
podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
čl. IX.
Prechod vlastníckeho práva
1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy je podpísanie a datovanie
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpísania preberacieho protokolu kupujúcim prechádza z predávajúceho na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy má v čase
prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
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3. Ak predávajúci poruší ustanovenie tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov od prevzatia predmetu kúpy. Počas tejto doby sa
predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady alebo problémy s charakterom poruchy.
V prípade, že pri preberaní predmetu kúpy, resp. v záručnej dobe kupujúci zistí zjavné
poškodenie alebo vady predmetu kúpy alebo pri preberaní predmetu kúpy zistí rozdiel
v dodanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho.
V prípade oprávnenej reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny vadného tovaru za
bezvadný alebo dodaním chýbajúceho tovaru a to v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
5. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola
odstraňovaná vada.
6. V prípade vady alebo poruchy predmetu kúpy v záručnej dobe, sa predávajúci zaväzuje túto
odstrániť do 30 dní odo dňa písomného uplatnenia si oprávnenej reklamácie u predávajúceho.
7. Ak sa ukáže, že vadu predmetu plnenia nie je možné odstrániť do 30 kalendárnych dní,
zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality na základe
zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
8. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
čl. XI.
Zánik zmluvy
1. Ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia jeho písomného
vyhotovenia druhej strane.
čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu vzostupne číslovaných dodatkov
a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
3.1 č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
3.2 č. 2 - protokol o účasti vo výberovom konaní
4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani na základe nevýhodných podmienok.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom kupujúci si ponechá tri vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany, ktorým je
internetová stránka www.piestany.sk.
7. Zmluva bola zverejnená dňa .......................

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Predávajúci:

Kupujúci:

.................................................

..........................................................
Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

NÁVRH ZMLUVY PRE ČASŤ Č.4 VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Traktor kolesový “
„VZOR“
KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Zastúpené:
Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany
IBAN: SK 87 0200 0000 0000 3402 8212
Číslo účtu:
34028212/0200
IČO:
612031
DIČ:
2020537893
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Ing. Marián Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk
Ing. Andrej Cimbalík- 0903 897 320, cimbalik@sluzbymesta.sk
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ kupujúci“)
Súťažné podklady
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a
Predávajúci:
Sídlo :
Zastúpený:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia elektronickej
aukcie zo dňa.............., ktorou bolo zrealizované verejné obstarávanie pre Mesto Piešťany pod
názvom: „Traktor kolesový “ pre mesto Piešťany “ a to postupom zadávania zákazky podlimitnou
metódou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený
v ods. 2. tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru,
záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar: Traktor kolesový 2 ks
pričom bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1., ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“).
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
čl. IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou za predmet kúpy podľa čl. III. bod 2. je jednotková cena bez DPH, ktorá je
výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa .............2014 ako je uvedená v protokole o účasti
vo výberovom konaní (príloha č. 2 k tejto zmluve). K cene bez DPH bude pripočítaná 20%
sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty,
bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
Táto cena je záväzná a maximálna.
2. Náklady na dopravu do sídla kupujúceho sa zaväzuje znášať predávajúci.
3. Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
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Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena vrátane DPH:

................ €
................ €
................ €

slovom: .............................................................................v vrátane DPH
4. Celková kúpna cena za predmet kúpy je vrátane nákladov za dopravu, za montáž, dodávku a
uvedenie do prevádzky, cla, správnych a iných poplatkov a služieb.
čl. V.
Čas plnenia a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na miesto dodania špecifikované adresou:
Služby mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany, a to najneskôr do 30.04.2014.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa čl. V. ods. 1 na vlastné náklady. Predávajúci sa
zaväzuje dodať tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
3. Zmluvný termín uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný.
4. Kupujúci prevezme predmet kúpy v zariadení Služieb mesta Piešťany, Valová ul.č 1919/44,
921 39 Piešťany podpísaním preberacieho protokolu. Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný
odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
5. Splnomocnenou osobou na prevzatie predmetu kúpy zo strany kupujúceho je Ing. Marián
Ondrišík - tel. č. 033/7765421, marian.ondrisik@piestany.sk zamestnanec kupujúceho a Ing.
Andrej Cimbalík- tel. 0911 243 973, cimbalik@službymesta.sk – zamestnanec Služieb mesta
Piešťany, Valová ul.č 1919/44, 921 39 Piešťany.
čl. VI.
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,
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-

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 21dňová lehota splatnosti.
čl. VII.
Sankcie
1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. VI. vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
2. Ak predávajúci neodstráni vady alebo poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy
v záručnej dobe v lehotách a za podmienok dohodnutých pre také prípady v čl. X. tejto zmluvy,
môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
kúpnej ceny za každý deň omeškania predávajúceho s plnením týchto záväzkov, ktorú je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu v lehote určenej kupujúcim v písomnej výzve.
3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci
právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň
omeškania z kúpnej ceny, ktorú je predávajúci povinný zaplatiťkupujúcemu v lehote určenej
kupujúcim v písomnej výzve.
.
čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
1.1 odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne v bezchybnom
stave,
1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a
protokolárne ho odovzdať splnomocnenej osobe kupujúceho v mieste dodania predmetu
kúpy podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
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5. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne a na určenom mieste
podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
čl. IX.
Prechod vlastníckeho práva
1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy je podpísanie a datovanie
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpísania preberacieho protokolu kupujúcim prechádza z predávajúceho na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy má v čase
prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
3. Ak predávajúci poruší ustanovenie tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov od prevzatia predmetu kúpy. Počas tejto doby sa
predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady alebo problémy s charakterom poruchy.
V prípade, že pri preberaní predmetu kúpy, resp. v záručnej dobe kupujúci zistí zjavné
poškodenie alebo vady predmetu kúpy alebo pri preberaní predmetu kúpy zistí rozdiel
v dodanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho.
V prípade oprávnenej reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny vadného tovaru za
bezvadný alebo dodaním chýbajúceho tovaru a to v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
5. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola
odstraňovaná vada.
6. V prípade vady alebo poruchy predmetu kúpy v záručnej dobe, sa predávajúci zaväzuje túto
odstrániť do 30 dní odo dňa písomného uplatnenia si oprávnenej reklamácie u predávajúceho.
7. Ak sa ukáže, že vadu predmetu plnenia nie je možné odstrániť do 30 kalendárnych dní,
zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality na základe
zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
8. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
čl. XI.
Zánik zmluvy
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1. Ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia jeho písomného
vyhotovenia druhej strane.
čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu vzostupne číslovaných dodatkov
a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
3.1 č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
3.2 č. 2 - protokol o účasti vo výberovom konaní
4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani na základe nevýhodných podmienok.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom kupujúci si ponechá tri vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany, ktorým je
internetová stránka www.piestany.sk.
7. Zmluva bola zverejnená dňa .......................

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Predávajúci:

Kupujúci:

.................................................
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Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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