SÚŤAŽNÉ PODKLADY K ZRIADENIU DNS
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Príloha č. 4 súťažných podkladov

INFORMATÍVNY OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
na zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) s názvom:
„Nákladné motorové vozidlá“

1. Dynamický nákupný systém je rozdelený do kategórií tovarov objektívne určených na
základe charakteristík zákaziek zadávaných v rámci každej kategórie, ktoré odkazujú
na tovary (príloha č. 1 tohto informatívneho opisu) v rámci triedy podľa slovníka
obstarávania CPV kódu 34140000 a na maximálnu možnú veľkosť následných
jednotlivých zákaziek
2. Stručná charakteristika kategórií tovarov:
a) Charakteristika I. kategórie tovarov: Nákladné vozidlá na odvoz odpadu –
valníky
Predmetom tejto kategórie je dodanie špecializovaných vozidiel valníkovej
nadstavby s hydraulickou rukou, ktorými sa u verejného obstarávateľa vykonávajú
činnosti odvozu a výsypu skla – zvonov na sklenené obaly a výsyp zmesového
komunálneho odpadu (ZKO) a vozidiel valníkovej nadstavby s hydraulickým čelom.
b) Charakteristika II. kategórie tovarov: Fekálne vozidlá
Predmetom tejto kategórie je dodanie vozidiel, ktoré sú určené na prevoz
vyzbieraného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (KBRO) do
kompostárne alebo do bioplynovej stanice.
c)

Charakteristika III. kategórie tovarov: Vozidlá na zhutňovanie odpadu
Predmetom tejto kategórie je dodanie vozidiel určené na prevoz komunálneho
odpadu (KO) všetkých komodít s lisovacou nadstavbou a zhutňovaním
a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (KBRO) bez zhutňovania so
zhŕňacou lopatou.

d)

Charakteristika IV. kategórie tovarov: Nákladné vozidlá na odvoz odpadu –
hákové nosiče
Predmetom tejto kategórie je dodanie vozidiel s nadstavbou na prevoz, vykládku
a nakládku kontajnerov spôsobom hákového uchytenia (hákové nosiče).

e)

Charakteristika V. kategórie tovarov: Špeciálne zberové nákladné vozidlá
Predmetom tejto kategórie je dodanie špecializovaných vozidiel s lisovacou
nadstavbou a zhutňovaním vrátane hydraulickej ruky a ďalších špecializovaných
vozidiel, napr. vozidlá určené na odvoz jedlého oleja, umývačky nádob a podobne.

3. Lehota trvania DNS: DNS sa vytvára na obdobie 48 mesiacov od jeho zriadenia.
4. Verejný obstarávateľ vo všetkých uvedených kategóriách vozidiel môže vyžadovať
všetky dostupné typy pohonov: plynový pohon, vodíkový pohon, benzínový, naftový,
elektrický (elektromobily), hybridný, plug-in hybridy.
1

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K ZRIADENIU DNS
Nadlimitná zákazka: „Nákladné motorové vozidlá“

__________________________________________________________________________________
5. V prípade, že si to bude zadávanie konkrétnej zákazky vyžadovať, súčasťou výzvy na
predkladanie ponúk budú aj požiadavky na preukázanie čestných vyhlásení,
odborných certifikátov, prípadne iných nevyhnutných dokladov potrebných na to, aby
sa verejný obstarávateľ uistil, že predmet zákazky bude realizovaný a dodávaný na
profesionálnej úrovni v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
6. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
dodanie tovaru do miesta dodania,
vrátane poskytovania záručného servisu pre verejného obstarávateľa podľa
podmienok uvedených v súťažných podkladoch k výzve na predkladanie ponúk,
prípadne iné súvisiace služby presne popísané vo výzve na predkladanie ponúk
alebo opise predmetu zákazky ku konkrétnej výzve.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád,
dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si
vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za
neprebraný tovar.
8. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený.

Príloha: Informatívny zoznam vozidiel podľa jednotlivých kategórií
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