Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
s názvom „Prenájom

vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu“

zadávanú podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
(ZKO) s príslušenstvom bez obsluhy v počte 4 ks.

Kód CPV Hlavný slovník:
34144510-6: Vozidlá na smeti
34144511-3: Vozidlá na odvoz smetí
Kód doplnkového slovníka: PA01-7: Krátkodobý prenájom

Zákazka sa rozdeľuje na dve časti:
I. časť – Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu – 2 ks
(2-nápravové vozidlá)
II. časť - Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu – 2 ks
(3-nápravové vozidlá)

Miesto poskytovania služieb:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
/Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese verejného
obstarávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak./
Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky verejného obstarávateľa je prenájom dvoch kusov 2-nápravových
a dvoch kusov 3-nápravových kompletných nákladných vozidiel určených na zber a odvoz
zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v hlavnom meste SR Bratislavy s príslušenstvom
a lineárnym alebo rotačným spôsobom zhutňovania ZKO pre potreby verejného obstarávateľa.
Pod pojmom kompletné vozidlo sa rozumie podvozok vybavený nadstavbami tvoriacimi
funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby
bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia
prenájmu.
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P.č.

Funkčná a technická špecifikácia vozidiel

1.

Vozidlo nesmie byť staršie ako šesť (6) rokov
Vozidlo s pracovnou nadstavbou tvorí kompaktný
celok
Vozidlo musí spĺňať podmienky prevádzky vozidla v
premávke na pozemných komunikáciách
ustanovené všeobecne záväzným právnym
predpisom
Ďalšie vlastnosti, komponenty a výbava vozidla
musí byť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi
Podvozok nákladného vozidla na zber a odvoz ZKO
v štandardnom vyhotovení a výbave spĺňajúce
zákonné podmienky na prevádzku na pozemných
komunikáciách
Pohon vozidla
Celková povolená hmotnosť podvozku
Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v
deň odovzdania

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode
podvozku vozidla
Požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a príslušných
vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na
pozemných komunikáciách
Nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKO - pevne
montovaná nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKO
v štandardnom vyhotovení a výbave
Nadstavba určená na zber a odvoz ZKO
Objem nadstavby
Nadstavba s rotačným alebo lineárnym spôsobom
zhutňovania ZKO
Kamerový systém na sledovanie priestoru za
vozidlom s monitorom v kabíne
LED majáky v zadnej časti nadstavby
LED pracovné svetlá
Bezpečnostné stúpačky pre obsluhu s držiakom nad
stúpačkami
Vozidlá bez reklám a polepu
Požadovaný počet vozidiel

I. časť zákazky
2 – nápravové
vozidlá
áno

II. časť zákazky
3 – nápravové
vozidlá
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nafta motorová
do 18 t

nafta motorová
do 26 t

EURO 5, EURO 5
EEV alebo EURO
VI

EURO 5, EURO 5
EEV alebo EURO
VI

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
15 - 17 m3

áno
17 – 21 m3

áno

áno

áno

áno

2 ks
áno

2 ks
áno

2 ks

2 ks

áno
2 ks

áno
2 ks
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Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa a osobitné podmienky plnenia zákazky:
a) Vozidlá budú verejnému obstarávateľovi (ďalej aj „nájomca“) k dispozícii 24–hodín
denne počas trvania rámcovej dohody.
b) Vozidlá budú nájomcovi odovzdané do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia
čiastkovej zmluvy (objednávky) úspešnému uchádzačovi (ďalej aj „prenajímateľ“).
c) Prenajímateľ odovzdá nájomcovi všetky potrebné doklady k užívaniu predmetu nájmu.
Zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v ktorom uvedú EČV vozidla,
deň a miesto odovzdania/prevzatia vozidla, zoznam odovzdaných dokumentov
nevyhnutných na prevádzkovanie vozidla, stav PHM – plná nádrž, vozidlo bude
odovzdané nájomcovi čisté, počet kilometrov, povinná výbava vozidla, opis stavu
vozidla, prípadné poškodenia zistiteľné pri preberaní vozidla a zároveň sa vytvorí
fotodokumentácia, ktorá bude súčasťou preberacieho/odovzdávacieho protokolu.
d) Nájomca požaduje, aby vozidlá mali počas celej doby nájmu platnú TK poistenie a EK.
Pokiaľ bude potrebné vykonať TK a EK počas doby nájmu, deň prípravy vozidla a deň
výkonu TK a EK nebude účtované nájomné. TK a EK v takomto prípade zabezpečí na
vlastné náklady prenajímateľ, a to vrátane prevozu vozidla na miesto plnenia TK a EK
a jeho následné navrátenie nájomcovi.
e) Nájomca požaduje kompletné poistenie vozidla, nadstavby vozidla, vrátane vyklápača
(PZP a HAV) - bude v cene prenájmu vozidla.
f) Vozidlá budú počas nájmu vybavené GPS zariadeniami nájomcu.
g) Pohonné hmoty a prípadné doplnenie prevádzkových tekutín a mazív zabezpečí
nájomca na vlastné náklady.
h) Nájomca požaduje, aby prenajímateľ zabezpečil funkčnú mýtnu jednotku SK na
všetkých prenajímaných vozidlách počas celého trvania prenájmu - mýtne poplatky
budú nájomcom pravidelne v mesačných splátkach prefakturované.
i) Prevzatie a vrátenie/odovzdanie vozidiel sa uskutoční na mieste určenom nájomcom o
prevzatí a vrátení/odovzdaní vozidiel budú spísané protokoly, v ktorom bude
zaznamenaný najmä technický stav vozidla, počet kilometrov, stav PHM.
j) Nájomca nesmie bez súhlasu prenajímateľa robiť na predmete zmluvy žiadne úpravy.
k) Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o každej poistnej udalosti bez
zbytočného odkladu, uhradiť spoluúčasť vyčíslenú pri poistnom plnení a DPH.
l) V prípade, že nájomca pri prevádzke spôsobí škodu tretej osobe, resp. spôsobí
dopravný priestupok (pokuta) a náhrada škody sa bude uplatňovať u prenajímateľa,
škoda bude prefakturovaná nájomcovi.
m) Po ukončení doby nájmu určenej na základe čiastkovej zmluvy (objednávky) odovzdá
nájomca prenajímateľovi predmet zmluvy podľa preberacieho a odovzdávacieho
protokolu, ktorý bol spísaný v deň preberania predmetu nájmu od prenajímateľa
vrátane vytvorenia porovnávacej fotodokumentácie k odovzdaniu vozidla.
n) Vozidlo pri odovzdaní a prevzatí musí byť čisté a mať plnú nádrž PHM.
o) Čas, v ktorom nemohol nájomca vozidlo užívať z dôvodu na strane poskytovateľa
služby (ďalej aj „prenajímateľa“), sa nájomné neplatí.
p) Nájomca je povinný o dôvodoch nemožnosti užívať predmet nájmu, bez zbytočných
odkladov povinný informovať prenajímateľa elektronickou formou (e-mail). Za toto
obdobie sa nájom neplatí.
q) Ak dôvody nájomca neoznámi prenajímateľovi elektronicky bez zbytočných odkladov
(e-mail), sa nájom vozidla platí.
r) Servisné náklady na odstránenie skrytých vád znáša prenajímateľ.
s) Za čas po skončení zmluvy do vrátenia dopravného prostriedku nájomca platí predmet
nájmu. Zničením dopravného prostriedku zmluva zaniká.
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Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné
nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu,
značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.
Za ekvivalent sa považujú vozidlá s technickými parametrami alebo vlastnosťami
kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.
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