Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
zadávanej postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)
s názvom:

Technické a emisné kontroly

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „TK“) nákladných
motorových vozidiel a prívesov a emisnej kontroly (ďalej len „EK“) nákladných
motorových vozidiel (spolu ďalej len „TK a EK“) v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
a vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
CPV- spoločný slovník obstarávania:
71356100-9 Technická kontrola
Miesto plnenia predmetu zákazky:
Stanica technickej a emisnej kontroly úspešného uchádzača
Rozsah predmetu zákazky:
P. č.
1.
2.
3.
4.

Predmet zákazky
Pravidelná technická kontrola, emisná kontrola nákladných
motorových vozidiel kategórie N2, N3 + kontrolná nálepka
TK a EK a osvedčenia
Opakovaná technická kontrola, emisná kontrola kategórie
nákladných motorových vozidiel kategórie N2, N3
Pravidelná technická kontrola prívesov O4 + kontrolná
nálepka TK a osvedčenia
Opakovaná technická kontrola prívesov O4

Predpokladaný
počet
105
25
2
4

Podrobný opis predmetu zákazky:
1. Plnenie bude prebiehať na základe objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa
(ďalej aj „objednávateľ“) v objektoch a priestoroch u úspešného uchádzača (ďalej aj
„dodávateľ“) umiestnených v meste Bratislava.
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2. Objednávateľ telefonicky alebo e-mailom dohodne s dodávateľom termín vykonania
TK a EK, minimálne však sedem (7) dní vopred. Po odsúhlasení termínu TK a EK
objednávateľ zašle dodávateľovi elektronicky (na adresu určenú dodávateľom)
objednávku na konkrétny dohodnutý termín s dohodnutým počtom vozidiel minimálne
dva (2) dni vopred.
3. Osobitné ustanovenia o objednávkach podľa čl. XI VOP sa použijú primeranom
rozsahu. Dodávateľ je povinný do jedného (1) pracovného dňa písomne elektronickou
formou potvrdiť prijatie objednávky kontaktnej osobe objednávateľa na odosielanie
objednávok. Doručením potvrdenej objednávky je uzatvorená individuálna zmluva.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu na základe objednávky
najneskôr v lehote do troch (3) hodín od pristavenia vozidla do prevádzkového
priestoru dodávateľa.
5. Odovzdanie a prevzatie vozidla pred a po TK a EK bude prebiehať v mieste plnenia,
kde má dodávateľ prevádzku kontrolnej stanice.
6. Miestom vykonania TK a EK sú stanice technickej kontroly dodávateľa.
7. Dodávateľ bude v prípade potreby realizovať aj opakované TK a EK.
8. Dodávateľ je povinný vyzvať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom na prevzatie
vozidla bezodkladne po vykonaní TK a/alebo EK.
9. Dodávateľ pri každej poskytnutej službe odovzdá objednávateľovi potvrdený doklad
o vykonaní TK a/alebo EK. Ak je potrebné opakovať vykonanie TK a/alebo EK,
dodávateľ v doklade o vykonaní kontroly (protokole) vyznačí vady vozidla, ak takéto
vady boli zistené. Objednané služby budú prevzaté podpisom oprávnenou osobou
objednávateľa na protokole o vykonaní TK a/alebo EK.
10. Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, evidenčné číslo vozidla (EČV), údaj, či išlo
o pravidelnú TK a/alebo EK alebo opakovanú TK a/alebo EK.
11. Objednávateľ vyhotoví objednávky, ktorých predmetom bude vykonanie služieb
týkajúcich sa cestných motorových vozidiel kategórií N2, N3, O4 špecifikovaných
v zozname vozidiel, v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všeobecne záväzným právnym
predpisom platných v Slovenskej republike.
12. Dodávateľ musí disponovať počas celej účinnosti zákazky:
- oprávnením na vykonávanie TK pre vozidlá kategórie N2, N3 a prípojné vozidlá
kategórie O4 uvedené v zozname vozidiel,
- oprávnením na vykonávanie EK pre vozidlá kategórie N2, N3,
- platným zápisom stanice technickej a emisnej kontroly v aktuálnom zozname
vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len
„MDaV SR“),
- platným povolením na zriadenie stanice technickej kontroly alebo povolením na
zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete.
13. Objednávateľ požaduje vykonávanie TK a EK v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhláškou MDaV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti
technickej kontroly a vyhláškou MDaV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
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14. Dodávateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade
s výzvou a predloženou ponukou a plniť predmet zákazky vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
15. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne služby riadne, včas, bez akýchkoľvek vád
a v množstve podľa objednávky.
16. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu poskytnutých služieb.

Príloha: Zoznam vozidiel
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