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Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:

Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prestavba a úprava nákladného motorového vozidla verejného
obstarávateľa spojená s montážou nadstavby - jednostranný valník s výsypom zo zadnej časti
s hydraulickou rukou.
Kód CPV:

50117000-8 Prestavba a úprava vozidiel

Obchodné podmienky: upravené v Zmluve o dielo
Miesto plnenia predmetu zákazky:
Prevádzka úspešného uchádzača
Prevzatie a odovzdanie vozidla a predmetu zákazky v sídle verejného obstarávateľa
Termín dodania predmetu zákazky: do šiestich (6) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prestavba a úprava vozidla verejného obstarávateľa Mercedes - Benz
Arocs 1830L (VIN WDB96400310159163) a montáže novej nadstavby jednostranný valník s
výsypom zo zadnej časti s hydraulickou rukou na výsyp polopodzemných kontajnerov (PPK),
podzemných kontajnerov (PK) a zvonov na sklo.
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Nadstavba na vozidlo Mercedes-Benz
VIN WDB96400310159163

Požiadavka
verejného
obstarávateľa

Nový jednostranný sklápač, zadné sklápanie

Áno

Telo nadstavby vyrobené z ocele s veľmi vysokou pevnosťou
(požadujeme potvrdený materiálový list výrobcu)

Áno

Veľkosť sklápacej korby dĺžka min. 4250 mm, šírka min. 2400 mm,
výška bočníc od 2100 mm do 2300 mm

Áno
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Minimálny objem nadstavby
Hrúbka plechu bočných stien nadstavby
Hrúbka plechu podlahy korby, z oteruvzdorného materiálu –
Hardox s minimálnou tvrdosťou 450 HBW alebo ekvivalent
Hydraulicky/mechanicky uzatvárateľná klapka (zadného čela) –
vyklápač
Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom (umiestnenie v zadnej časti na ráme podvozku)
monitorom
umiestneným v kabíne vodiča na palubnej doske

21,4 m³
min. 4 mm
min. 6 mm
Áno
Áno

0,096 mᵌ (0,4x0,4x0,6)
Skrinka na náradie na každej strane vozidla / prípadne 2 kusy na
úprava rozmerov podľa
jednu stranu
priestoru povolená
Prekrytie korby vozidla - s navíjaním na prednú bočnicu s
prístupom obsluhy k navíjaniu zo zeme

Áno

Bezpečnostný rebrík (zalamovací) na výstup a kontrolu korby vzadu
na zadnom výklopnom čele, 1 stupienok 40-50 cm od zeme

1 ks

Držiak na náradie (lopata, metla) umiestnený na nadstavbe.

Áno

Nadstavba (korba) vo farbe RAL 1028

Áno

Výbava nadstavby musí zodpovedať platným právnym predpisom
SR/EU v deň dodania pre premávku na pozemných
komunikáciách

Áno

Nová hydraulická ruka (HR)
Umiestnenie HR

Požiadavka
verejného
obstarávateľa
za kabínou

Úprava stávajúceho podvozku s montážou PTO na prevodovku

Áno

Hydraulicky vysúvateľné stabilizačné podpery

Áno

Hydraulicky otočné nohy podpier

Áno

HR horizontálny dosah min. 9,5 m nosnosť

min. 9,5 m /910 kg a
zároveň pri 7,5m / min.
1450 kg

Rádiové diaľkové ovládanie s kamerovým systémom na kontrolu
výsypu na korbu

Áno

Pracovné svetlo na konci ramena HR

1 ks

HR na otváranie kontajnerov druhým hákom uspôsobená na
manipuláciu a vyprázdňovanie zvonov na sklo, podzemných a polo
podzemných kontajnerov značky MOLOK alebo ekvivalent

Áno

Retiazka na konci HR na otváranie zvonov na sklo

Áno

Vyvýšená plošina na ovládanie obsluhy s nástupným schodíkom

Áno
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Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
✓ Kompletný zápis prestavby do technického preukazu vrátane vykonania všetkých
zákonom predpísaných skúšok a povolení,
✓ Protokolárne prevzatie vozidla uchádzačom v sídle verejného obstarávateľa na
základe elektronicky zaslanej výzvy verejným obstarávateľom uchádzačovi,
✓ Protokolárne odovzdanie vozidla a nadstavby ako celku v sídle verejného
obstarávateľa, vrátane všetkých dokladov a zaškolení posádky,
✓ Dodacia lehota kompletného vozidla max. 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,
✓ Záručná doba dva (2) roky,
✓ Dielo vyhotoviť s náležitou odbornou starostlivosťou a výlučne zaškolenými odborne
spôsobilými osobami,
✓ Povinnosť dodržať všetky požiadavky výrobcu podľa montážnych a technologických
plánov k predmetnej nadstavbe,
✓ Počas vyhotovenia diela použiť len nové originálne náhradné diely od výrobcu
nadstavby,
✓ Uchádzač musí byť schopný zabezpečiť všetky opravy a servisné práce nadstavby,
ktorá je predmetom obstarávania
na základe diagnostiky porúch vo vlastnej
prevádzke.

Osobitné podmienky plnenia zákazky:
1. Verejný obstarávateľ (ďalej aj „objednávateľ“) požaduje v rámci záručnej doby, ktorá
začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla s nadstavbou, vykonanie servisnej prehliadky
a prislúchajúcich prác v zmysle servisného plánu podľa výrobcu pre každú nadstavbu
a drobné opravy do dvadsaťštyri (48) hodín od protokolárneho prevzatia vozidla
uchádzačom (ďalej aj „dodávateľ“) dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote
je dodávateľ povinný pristaviť vozidlo opätovne v sídle objednávateľa a následne
vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do
14:00 hod.
2. Dodávateľ po vykonaní servisnej prehliadky bude informovať telefonicky alebo
elektronicky oprávnenú osobu objednávateľa o termíne odovzdania/pristavenia vozidla
v sídle objednávateľa.
3. Ak dodávateľ počas vykonania servisnej prehliadky identifikujte potrebu vykonania
iných ako drobných opráv navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky
objednávateľovi na odsúhlasenie.
4. Objednávateľ požaduje vykonať malé opravy – jednoznačne definovaná porucha bez
nutnosti demontáže ďalších zariadení a skupín vozidla a prevziať vozidlo pri malej
oprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od
prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti od objednávateľa. Objednávateľ
požaduje vykonanie malej opravy do troch (3) pracovných dní od protokolárneho
prebratia vozidla dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ
povinný opätovne pristaviť vozidlo v sídle objednávateľa a následne vozidlo
protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00
hod.
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5. Objednávateľ požaduje vykonať stredné opravy - nutná demontáž ďalších zariadení
resp. celkov, montážne práce na nadstavbe a prevziať vozidlo pri strednej oprave bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia
elektronickej alebo telefonickej žiadosti objednávateľa. Objednávateľ požaduje
vykonanie strednej opravy do piatich (5) pracovných dní od protokolárneho prebratia
vozidla dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný
opätovne pristaviť vozidlo v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne
odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.
6. Objednávateľ požaduje vykonať veľké opravy - montáž a demontáž celkov
a podskupín nadstavby a prevziať vozidlo pri veľkej oprave bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo
telefonickej žiadosti objednávateľa. Objednávateľ požaduje vykonanie veľkej opravy do
štrnástich (14) pracovných dní od protokolárneho prebratia vozidla dodávateľom
v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný opätovne pristaviť vozidlo
v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch
objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.
7. Vynútené opravy (malá, stredná a veľká oprava) predstavujú opravy vyplývajúce
z bežnej prevádzky nadstavby, z pohľadu nadstavby ako celku, opravy elektrického
systému a komponentov, opravy hydraulického systému a hydraulických častí, opravy
elektrohydraulických systémov a komponentov, poruchy zistené diagnostikou, opravy
čerpadiel a hydromotorov, opravy elektromagnetických spojok a komponentov, opravy
pomocných rámov nadstavby, opravy vyplývajúce z poistných udalostí (havária,
prírodný živel, krádež a iné druhy poistných udalostí).
8. Objednávateľ požaduje zabezpečiť pri vykonávaní servisných prác prebratie
a odovzdanie vozidla v sídle objednávateľa vrátane všetkých nákladov s tým
súvisiacich (napr. náklady na vodiča). Objednávateľ odovzdá dodávateľovi na
vykonanie servisných prác do plna dotankované vozidlo a dodávateľ po uskutočnení
servisných prác zabezpečí odovzdanie plne dotankovaného vozidla objednávateľovi.
9. Objednávateľ požaduje vykonanie servisného zásahu (výjazd k poruche zdvíhacieho
zariadenia) v prípade, ak v dôsledku poruchy zdvíhacieho zariadenia príde
k nemožnosti pohybu vozidla a nemožnosti dopraviť vozidlo do sídla objednávateľa.
10. V prípade, ak pri vykonávaní servisných prác nastanú nepredvídané okolnosti (napr.
náhradné diely potrebné na opravu nie sú momentálne dostupné na sklade, mešká
dodávka objednaných náhradných dielov, nedostatky v technickom stave a pod.)
dodávateľ navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky objednávateľovi na
odsúhlasenie.
11. Dodávateľ prevezme vozidlo v sídle objednávateľa pri uplatnení reklamácie do
dvadsiatich štyroch (24) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti
objednávateľa.
12. Dodávateľ v prípade potreby zabezpečí diagnostiku nadstavby, to znamená určenie
chyby pripojením nadstavby na elektronický diagnostický prístroj.
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13. Predmetom zákazky je aj vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky
s vyhotovením príslušných dokladov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej
republiky a v súlade s ustanoveniami platných technických noriem v zmysle vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Zabezpečenie vyššie uvedeného sa riadi podmienkami vykonania malej opravy.
14. Prevzatie predmetu zákazky do servisu sa uskutoční na základe podpísanej žiadanky
objednávateľa a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla, podľa údajov
uvedených v žiadanke. Následne žiadanka bude prílohou faktúry.
15. Dodávateľ vykoná servis na základe odsúhlasenej cenovej ponuky objednávateľom.
16. Dodávateľ po kontrole vozidla a diagnostike porúch zašle najneskôr jeden (1) pracovný
deň od prevzatia vozidla predbežnú cenovú ponuku e-mailom poverenej osobe
objednávateľa na odsúhlasenie potrebných servisných prác a náhradných dielov
(rozsah prác servisu a náhradných dielov). Dodávateľ môže pokračovať v servisných
prácach až po odsúhlasení cenovej ponuky objednávateľom.
17. V prípade, ak je v rámci servisu potrebné dodanie a montáž náhradných dielov,
dodávateľ použije originálne náhradné diely. Kvalitatívne porovnateľné certifikované
náhradné diely môže použiť dodávateľ po odsúhlasení oprávnenou osobou
objednávateľa.
18. Dodávateľ je povinný viesť po celú dobu platnosti zmluvy evidenciu vykonaných
servisných prác a dodávok náhradných dielov podľa evidenčných čísiel vozidiel.
V uvedenej evidencii sa budú nachádzať minimálne tieto údaje: i) dátum prevzatia
a odovzdania vozidla, ii) rozsah servisných prác a náhradných dielov, iii) stav počítadla
celkového počtu km, iiii) stav počítadla motohodín. Evidencia bude zaslaná oprávnenej
osobe objednávateľa v elektronickej podobe na vyžiadanie.
19. Objednávateľ požaduje klampiarske a lakovacie práce, cena normohodiny
klampiarskych a lakovacích prác bude hradená z KASKO poistenia a bude určená
príslušnou komerčnou poisťovňou, v ktorej má objednávateľ vozidlo poistené.
20. Lehota opravy porúch, ktoré budú hradené z poistenia, začína plynúť v deň nasledujúci
po dni, v ktorom poisťovňa vykonala obhliadku. Lehota sa predlžuje v prípade
dodatočnej obhliadky poisťovne a začína plynúť v deň nasledujúci po dni, v ktorom
poisťovňa vykonala dodatočnú obhliadku.
21. Ak dôjde k poškodeniu predmetu plnenia pri poistnej udalosti, dodávateľ začne
s vykonávaním opravy až po vykonaní obhliadky poisťovňou a po doručení písomného
vyjadrenia objednávateľa, v ktorom objednávateľ vykonanie opravy potvrdí a povolí.
22. Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce (servis) a dodané
náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení s vykonaním servisných prác
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v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia
predmetu zákazky po vykonaní servisných prác.
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