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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
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Hydraulické ruky

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž
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Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje:

____________________________
Ing. František Fodor
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
v obstarávateľskej organizácii

Súťažné podklady schválil:

_______________________________
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

V Banskej Bystrici dňa 19.07.2019
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Časť I.
Všeobecné informácie
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie

Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
36038351

Web organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

www.lesy.sk
Ing. František Fodor
+421 484344222
+421 484344191
frantisek.fodor@lesy.sk

2.

Predmet zákazky

2.1.

Názov predmetu zákazky:

2.2.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
43328100-9 - Hydraulické zariadenia
Kategória:

Hydraulické ruky

Dodanie tovaru

2.3.

Stručný popis predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie
a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou
predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a
údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre
plnohodnotnú prevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu
zákazky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000
Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane
materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

2.4.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B
1 – Opis predmetu zákazky"

2.5.

Predpokladaná hodnota zákazky:

do 2 765 000,- € bez DPH.
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3.

Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie

4.1.

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude
sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5.

Pôvod predmetu zákazky

5.1.

Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané
tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami.

6.

Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

6.1.

Miesto (plnenia) dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod lesnej
techniky Banská Bystrica, Mičinská cesta 33, 975 00 Banská Bystrica

6.2.

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:
Maximálne 730 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy .

7.

Zdroj finančných prostriedkov

7.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Podmienky financovania
a platobné podmienky sú uvedené v časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh
zmluvy)“ týchto súťažných podkladov.

8.

Zmluva

8.1.

Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Kúpna zmluva.

8.2.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je uvedené
v časti B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy).

9.

Lehota viazanosti ponuky

9.1.

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom.

9.2.

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.03.2020.

9.3.

V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a formou elektronickej komunikácie v
systéme JOSEPHINE. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí žiadosť o
späťvzatie ponuky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE. V prípade, ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť
o späťvzatie ponuky v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia opravy vo vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie, má sa za to, že s predĺžením lehoty viazanosti ponúk súhlasí.

9.4.

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
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Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10.

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10.1.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a v
žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

10.2.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre
doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu
možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s
funkcionalitou systému.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek.
JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

10.3.

Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovanie predložených ponúk.

10.4.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený
kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k
predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v
komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp.
uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným
podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo
doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie
budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/....., formou odkaz na systém JOSEPHINE.
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11.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.1.

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej
dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na
preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne
vopred podľa bodu 11.1 a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa
zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na
verejný portál systému JOSEPHINE.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi doručené v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č.
3/2018.

11.2.

12.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

12.1.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční: Nie

Časť III.
Príprava ponuky
13.

Vyhotovenie ponuky

13.1.

Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

13.2.

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a
dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

13.3.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované
doklady podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie
položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP.

13.4.

Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im
uchádzač vyznačí vo svojej ponuke.

13.5.

Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom jazyku, resp. v súlade s § 21 ods. 6 zákona.

14.

Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

14.1.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača v návrhu zmluvy bude vyjadrená v mene EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

14.2.

Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov
podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy
všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
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14.3.

14.4.

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“),
navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
 sadzba DPH v %,
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie
je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

14.5.

Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu kúpnej zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania
kúpnej zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.

14.6.

Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.

15.

Zábezpeka ponuky

Zábezpeka sa vyžaduje: Áno
Požadované zábezpeky:
Zábezpeka je stanovená na celú zákazku vo výške 130 000,- EUR (slovom: stotridsaťtisíc EUR)
15.1.

Spôsob zloženia zábezpeky ponuky:

15.1.1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:
-

-

-

-

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 so sídlom v
Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou (ďalej len banka).
Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
banka uspokojí veriteľa – verejného obstarávateľa podľa článku 1 tejto časti súťažných podkladov za
dlžníka – uchádzača, v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa,
banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa článku 15. tejto časti súťažných
podkladov.
Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa
na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 15.1.2.
Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny
verejnému obstarávateľovi.
Platnosť bankovej záruky končí uplynutím siedmeho dňa po poslednom dni lehoty viazanosti ponúk
určenej podľa bodu 9.2., a v prípade predĺženej lehoty viazanosti ponúk určenej v súlade s bodom
9.3.
Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného
obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti, so súhlasom verejného obstarávateľa
- 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
uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
Banková záruka podľa článku 15.1.1 tejto časti súťažných podkladov, 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
8
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-

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.
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

15.1.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa bankovým prevodom.
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na
predkladanie ponúk:
Banka: VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 1356419253/0200,
Variabilný symbol: 220
Špecifický symbol: IČO uchádzača
Účel platby: HR
V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR musia byť finančné prostriedky zložené na účet:
IBAN SK96 0200 0000 0013 5641 9253
SWIFT CODE: SUBASKBX
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa článku 21.1. tejto časti súťažných podkladov. Doba
platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa článku 9. týchto súťažných podkladov.
- Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa článkov uvedených
vyššie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
15.1.3 poistenie záruky
-

Poistenie záruky preukáže uchádzač predložením dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky,
ktorého obsahom alebo prílohou budú pravidlá a informácie týkajúce sa uplatnenia si takejto zábezpeky
ponuky z dôvodu jej prepadnutia v prospech verejného obstarávateľa a pravidlá a informácie týkajúce sa jej
uvoľnenia alebo vrátenia uchádzačovi v prípade splnenia relevantných zákonných dôvodov.

15.2 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
15.2.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
15.2.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu
15, ktoré slúži ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
15.3 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
15.3.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
15.3.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa
článku 15 tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane
prislúchajúcich úrokov.
15.4 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 15.1.
15.5 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.3 zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje
viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
15.6 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade
predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty
viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty
viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný.
15.7 Zábezpeka vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému
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15.8

obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou
ponukou viazaný.
V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude
uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou,
dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky). V tomto prípade môže uchádzač
nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v
požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.

15.9

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa v zmysle § 46 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní.

17.6.

Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § zákona o verejnom obstarávaní. V
prípade, že uchádzač zloží zábezpeku poskytnutím bankovej záruky, verejný obstarávateľ uchádzačovi, resp.
príslušnej banke vráti originál záručnej listiny. V prípade, že uchádzač zloží zábezpeku formou poistenia
záruky, verejný obstarávateľ vykoná potrebné úkony, ktoré budú podľa pravidiel viažucich sa na poistenie
záruky nevyhnutné na uvoľnenie alebo vrátenie zábezpeky uchádzačovi v súlade s § 46 ods. 6 alebo 7 zákona
o verejnom obstarávaní, a o ktorých bude na základe relevantných dokumentov (najmä dokladu vystaveného
poisťovňou) predložených uchádzačom v jeho ponuke informovaný.

Časť IV.
Obsah ponuky
16.

Obsah ponuky

16.1

Ponuka sa predkladá prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE tak, aby obsahovala
nasledovné:

16.1.1 obsah ponuky (index – položkovitý zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany,
16.1.2 identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny)
na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania
16.1.3 doklady a dokumenty podľa časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“
16.1.4 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, v
ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny
dodávateľov požadovanú právnu formu,
16.1.5 plnú moc pre jedného z členov skupiny (iba ak platí bod 16.2.4 - podpísanú všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať
pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.
16.1.6 Návrh kúpnej zmluvy s uvedenými návrhmi na plnenie stanovených kritérií v jednom vyhotovení doplnený
a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
16.1.7 Zoznam subdodávateľov - uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám,
ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby každý
navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť; tým nie je dotknutá zodpovednosť
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úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Spôsob zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je osobitne
ustanovený v návrhu kúpnej zmluvy.
16.1.8 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk príloha č. 1 vypracovaná podľa časti A.3 – „Kritériá na
hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov,
16.1.9 Technické parametre a výbava predmetu zákazky - príloha č. 2 k súťažným podkladom (musia spĺňať
požiadavky uvedené v týchto súťažných podkladoch, inak bude ponuka zo súťaže vylúčená)
16.1.10 Protokolu z merania hmotnosti hydraulickej ruky akreditovanou organizáciou Hydraulická ruka určená na
meranie hmotnosti musí byť identická s technickou špecifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch vrátane
podpier, rotátora, bez náplní, prevádzkových médií a drapáku.
16.1.11 Doklad o zložení zábezpeky (predkladá sa v elektronickej forme) prostredníctvom systému JOSEPHINE a to
buď ako scan potvrdenia o úhrade finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo ako scan
originálneho dokladu vystaveného bankou. V prípade, že uchádzač využije možnosť zloženia zábezpeky
formou bankovej záruky musí najneskôr do lehoty na predkladanie ponúk doručiť na adresu verejného
obstarávateľa originál bankovej záruky aj v listinnej forme, v uzatvorenej obálke.
Na obale je potrebné uviesť nasledovné údaje:
 adresa verejného obstarávateľa,
 obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania
všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „Súťaž – neotvárať“,
 označenie heslom verejnej súťaže „Hydraulické ruky“

Časť V.
Predkladanie ponuky
17.

Náklady na ponuku

17.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18.

Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

18.1

Ponuku môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva
tovar.

18.2

Záujemcom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému
obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny
dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia
udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia
ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a
predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať
zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii
predmetu zákazky.
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18.3

Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 18.1. až 18.2.
tejto časti súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

19.

Predloženie ponuky

19.1

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do
systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,.

19.2

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením
pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

19.3

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma
spôsobmi:




19.4

V systému JOSEPHIINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je automaticky autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému
JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
Alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe
formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je
štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento
úkon sú 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v
tejto štruktúre: cena bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „cena - kritérium pre
hodnotenie“).
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie
je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke doplnením sadzby DPH 0 % v ponukovom formulári.

19.5

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 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.

20.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky

20.1

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 02.09.2019, do 09:00:00 hod. miestneho času.

20.2

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je
https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvoria!

21.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

21.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

21.2

Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky prostredníctvom systému JOSEPHINE postupuje obdobne ako pri
vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

12

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351

Časť VI.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
22.

Otváranie ponúk

22.1

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica - kancelária č. 45 II. poschodie

22.2
22.3

22.4

Elektronické otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 02.09.2019 o 10:00 hod.
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tejto súťaži elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v súlade
s § 54, odsek 3 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani
zápisnicu z otvárania ponúk.
Otváranie ponúk vykoná komisia prostredníctvom systému JOSEPHINE.

23.

Vysvetľovanie ponúk

23.1

Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti.

23.2

Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač
poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky.
Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie doručiť verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom určenej komunikácie v systému JOSEPHINE. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

24.

Vylúčenie ponúk

24.1

Verejný obstarávateľ pri posudzovaní splnenia podmienok účasti postupuje podľa § 40 a vylúči z verejného
obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak nastanú skutočnosti podľa § 40, odsek 6 a7.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk postupuje podľa § 53 a vylúči z verejného obstarávania ponuku
ak nastanú skutočnosti podľa § 53, odsek 5.
Uchádzačovi bude prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho
ponuky, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka (§ 170 ods. 4 písm. d)
ZVO).

24.2
24.3

25.

Vyhodnocovanie ponúk

25.1.

Komisia bude pri vyhodnotení ponúk postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

25.2.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk. Vzhľadom na toto rozhodnutie verejného obstarávateľa pristúpi komisia vymenovaná
verejným obstarávateľom najprv k vyhodnoteniu predložených ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek na
predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. „reverzný postup vyhodnocovania ponúk“).

25.3.

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú
vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola
vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v súťažných podkladoch.
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25.4.

V súlade s § 54 ods. 6 zákona komisia vyhodnotí platné ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a
relatívnej váhy pridelenej jednotlivým kritériám a v súlade s § 53 ods. 8 vyhotoví zápisnicu o takomto
vyhodnotení ponúk, ktorej výsledky budú tvoriť podklad pre elektronickú aukciu.

25.5.

Všeobecné informácie k elektronickej aukcii


Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces,
ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.



Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.



Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.



Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line eAukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.



Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo
verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol
a nové hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.



Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia
s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).



25.6.

Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie
cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
Priebeh
Názov eAukcie: Hydraulické ruky
Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najlepšieho pomeru Celkovej ceny
predmetu zákazky v EUR bez DPH, Lehoty dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch, Hmotnosti
hydraulickej ruky v kilogramoch so stanovením relatívnych váh jednotlivých kritérií nasledovne:
- Kritérium č. 1: Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH...................................65 bodov
- Kritérium č. 2 : Lehota dodania predmetu zákazky v kal. dňoch ..............................20 bodov
- Kritérium č. 3 : Hmotnosť hydraulickej ruky v kg ......................................................15 bodov
Relatívna váha jednotlivých kritérií je stanovená v bodoch a uvedená na 8 desatinných miest. Prvky, ktorých
hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, sú jednotkové ceny jednotlivých položiek v EUR bez DPH
predmetu obstarávania a sú aukčnými hodnotami. Necenové Kritérium č.2 a 3 nebude možné v Aukčnom kole
meniť. Hodnota Kritéria č.2 a 3 zostane na úrovni pôvodnej predloženej ponuky uchádzača a zostane počas
Aukčného kola fixná. Vzorec na výpočet hodnotenia ponúk podľa najlepšieho pomeru celkovej ceny, lehoty
dodania, hmotnosti hydraulickej ruky je uvedený v týchto súťažných podkladoch. Jednotkové ceny budú
vyjadrené v EUR bez DPH.
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk
vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky dosiahnutých bodov. Po určení poradia na základe
predložených ponúk vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých
prvkov ponúk v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie
podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude
zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z
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uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom
odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola. K Výzve vyhlasovateľ každému
uchádzačovi priloží výsledok celkového predbežného vyhodnotenia jeho ponuky.
25.7.

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ na internetovej adrese
https://lesysr.proebiz.com . Súčasťou výzvy na účasť v on-line výberovom konaní je aj prihláška, po ktorej
vyplnení bude účastníkom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. Všetky informácie o prihlásení sa do
elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.

25.8.

Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve
sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných ponúk, ktoré
do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami.
Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky
informácie o prihlásení a priebehu eAukcie budú uvedené vo Výzve.
V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného prostredia. Výzva
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cenových ponúk, prípadne zníženia alebo zvýšenia
ďalších prvkov, ktorých hodnoty sú predmetom úpravy v eAukcii, pravidlá predlžovania Aukčného kola a
lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

25.9.

Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým
uchádzačom zobrazia:
- ich jednotkové ceny v EUR bez DPH
- najnižšie jednotkové ceny v EUR bez DPH
- hodnota kritéria č.2 Lehota dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch
- najlepšia hodnota kritéria č.2 Lehota dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch
- hodnota kritéria č.3 Hmotnosť hydraulickej ruky v kilogramoch
- najlepšia hodnota kritéria č.3 Hmotnosť hydraulickej ruky v kilogramoch
- ich dosiahnuté body pri jednotlivých kritériách
- ich celkový počet dosiahnutých bodov
- najvyšší počet dosiahnutých bodov
- ich priebežné umiestnenie (poradie)
Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača uvedené
v eAukcii a ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch - v Návrhu na plnenie kritérií, pričom sa bude
automaticky prerátavať celkový počet bodov za všetky hodnotené kritériá spolu. Uchádzači budú upravovať
ceny smerom nadol. Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať ponuku uchádzača na
priebežnom 1. mieste (t.j. nebude možné urobiť takú zmenu ponuky, ktorá by v prepočte na body dorovnala
počet bodov dosiahnutých uchádzačom s aktuálne najvýhodnejšou ponukou). Uchádzač bude o takto
vzniknutej situácii informovaný.
V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni
informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
V prípade, že viacerí uchádzači predložia ponuky a dôjde k rovnosti celkového počtu dosiahnutých bodov,
rozhoduje o priebežnom umiestnení (poradí) uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritérium, a to Kritérium
č.1: celková cena za predmet zákazky. V prípade rovnosti pomocného vyhodnocovacieho kritéria, a to Celkovej
ceny za predmet zákazky zohľadní v hodnotení poradia v elektronickej aukcií systém časové hľadisko a o
priebežnom umiestnení (poradí) uchádzačov rozhoduje skorší čas dosiahnutia celkového počtu dosiahnutých
bodov.
25.10. Každý uchádzač v eAukcii môže počas aukčného kola opakovane znižovať svoju ponukovú cenu za jednotlivé
položky. Minimálny krok zníženia cenovej ponuky je 0.10 % (minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo
vzťahu k aktuálnej položke účastníka). Maximálny krok zníženia ceny uchádzača pri akomkoľvek cenovom
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kritériu nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri
maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača. Aukčné kolo začne v
stanovenom čase oznámenom vo Výzve a skončí uplynutím časového limitu 30 min. V prípade zmeny aktuálne
najlepšej ponuky (teda celkovej ponuky aktuálne na prvom mieste) v posledných 2 minútach trvania
aukčného kola sa na základe nastavenia automatického predlžovania aukčné kolo predĺži o ďalšie 3 minúty
(tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 3 min.). Počet
predĺžení nie je obmedzený.
25.11. V priebehu aukčného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom zverejňované
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené
uchádzačom sú priebežne automaticky aktualizované (okamžitú aktualizáciu je možné uskutočniť stlačením
klávesy F5). Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači.
25.12. Po zadaní novej cenovej ponuky je nutné potvrdiť každú vloženú cenu stlačením klávesu ENTER. Systém
zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, resp. zníženia jednotkových cien, pričom do histórie
eAukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh
výberového konania elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vľavo hore.
25.13. Po ukončení aukčného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli
predmetom daného aukčného kola. Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa
najlepšieho pomer celkovej ceny za predmet zákazky a lehoty dodania predmetu zákazky (ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky) automatizovaným vyhodnotením. Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač,
ktorý ponúkol v elektronickej aukcii najvýhodnejšiu ponuku na základe kriteriálneho hodnotenia za celý
predmet obstarávania v zmysle časti A.3 týchto súťažných podmienok.
25.14. V prípade, ak po ukončení eAukcie budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú ponuku v eAukcie na
základe kriteriálneho hodnotenia, úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou
v EUR bez DPH.
25.15. V prípade že úspešný uchádzač na základe výsledkov eAukcie odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo vykonať nové vyhodnotenie (prerátanie vzorcov) ponúk/eAukcie s dosadením hodnôt
získaných v eAukcii bez odstupujúceho uchádzača.
25.16. Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať
Microsoft Internet Explorer verzie 11.0 a vyšší, Mozilla Firefox 13.0 a vyššie, resp. Google Chrome.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať
nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené
vyskakovacie okná, javascripty a cookies. Návod, ako vo webovom prehliadači povoliť cookies, nájdete
na http://proebiz.com/sk/podpora . Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že
nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému eAukcie. Pre prípad
eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na
Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii)
vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne
mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za
uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v
prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa. V prípade opakovania
aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému včas, pred uplynutím
ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu
prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu eAukčným systémom. Ak uchádzač odošle
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návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia,
že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia
systému presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.
25.17. Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
25.18. Uchádzači po ukončení elektronickej aukcie predložia v súlade s výsledkom elektronickej aukcie aktualizovaný
„Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ zohľadňujúci výsledok elektronickej aukcie.
25.19. Následne v súlade s §55 a §40 vyhodnotí komisia splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa predbežne
po elektronickej aukcii umiestnil na 1. mieste.

Časť VII.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
26.

Dôvernosť procesu verejného obstarávania

26.1

Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky
najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby
verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.
Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

26.2
26.3

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého
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. o 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.)

Časť VIII.
Prijatie ponuky
27.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

27.1

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný prostredníctvom systému
JOSEPHINE výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie
aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

28.

Uzavretie zmluvy

28.1.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona.
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28.2

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli
doručené námietky podľa § 170 zákona.

28.3

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.

28.4

Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s druhým, resp. s tretím uchádzačom v prípade, ak nastanú
okolnosti podľa § 56 , odsek 9 alebo odsek 10 zákona.

28.5

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
kúpnej zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak bol na jej uzavretie vyzvaný.

29.

Subdodávky

29.1

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v čl. XII kúpnej zmluvy najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

30.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

30.1

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb
uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač
pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej
osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených
v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.

30.2

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia
a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

30.3

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 28 a násl. zákona o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30.4

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov
všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa
zákona č18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

31.

Záverečné ustanovenia

31.1

V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými
podkladmi, príslušné ustanovenia zákona.

Príloha č. 1 :
Príloha č. 2 :

C.1 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
C.2 Technické parametre a výbava predmetu zákazky

18

a

s

ponukou/ponukami

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351

A.2 PODMIENKY ÚČASTI
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky
dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).

1. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon"). Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods.
2 alebo podľa § 152 zákona.

Podmienka účasti

Spôsob preukázania

§ 32 ods.1 písm. a) - záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace,
Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za
osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa
osobitých predpisov. Právnická osoba predloží
výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré
tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi
štatutárneho orgánu podnikateľa, dozorného
orgánu a za prokuristu.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej
úpravy vznikla hospodárskym subjektom so
statusom právnickej osoby na účely
preukazovania osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za
právnickú osobu.

§ 32 ods.1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým potvrdením zdravotných poisťovní
(Union zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s.) a Sociálnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace.

§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým potvrdením miestne príslušného
daňového úradu nie starším ako tri mesiace
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§ 32 ods.1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace

§ 32 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

§ 32 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie
doloženým čestným vyhlásením

§ 32 ods.1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch
rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho
práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať

Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému
obstarávateľovi žiadne potvrdenie

§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch
rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať

Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému
obstarávateľovi žiadne potvrdenie

§ 32 ods. 4 a ods. 5 - uchádzač so sídlom mimo SR

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto
podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so
sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu.
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2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a
ekonomické postavenie:

Podmienka účasti

Minimálna požadovaná úroveň

§ 33 ods.1 písm. a) záujemca/uchádzač preukáže svoje
finančné a ekonomické postavenie:

Záujemca/Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má
záujemca vedený účet o schopnosti záujemcu plniť si finančné záväzky za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania.
Predložené vyjadrenie banky/ vyjadrenia bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie z banky/bánk a
verejný obstarávateľ ho neuzná.
Zároveň s vyjadrením/vyjadreniami banky/bánk záujemca predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE
podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu
opatrené dátumom a pečiatkou záujemcu, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek
zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5:
Vyjadrenie banky je potrebné na preukázanie solventnosti záujemcu/uchádzača prefinancovať
zákazku vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom banky, pretože verejný obstarávateľ
zálohové platby ani platbu vopred nebude umožňovať.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7.
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3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom
obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a
odbornú spôsobilosť:

Podmienka účasti

Minimálna požadovaná úroveň

§ 34 ods.1 písm. a) - uchádzač
preukáže technickú alebo odbornú
spôsobilosť predložením uvedených
dokladov alebo dokumentov:

Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru rovnakého
alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri
predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 1 300 000,- Euro bez
DPH.
Dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka
hydraulických rúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako minimálnej
požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto
období dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať
predmet zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. m) - uchádzač
preukáže technickú alebo odbornú
spôsobilosť predložením uvedených
dokladov alebo dokumentov:

1. Obchodné zastúpenie uchádzača - priložiť overenú kópiu osvedčenia o autorizácii obchodného
zástupcu nie staršiu ako tri mesiace
2. Aktuálny prospektový materiál ponúkaného typu hydraulickej ruky spolu s technickými údajmi a
záťažovým diagramom.
3. Vyhlásenie o zhode v zmysle STN EN 12999 v platnom znení na typ ponúkanej hydraulickej ruky.
4. Oprávnenie na opravy vyhradených technických zariadení vydané technickou inšpekciou resp.
inou akreditovanou osobou v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších predpisov (overená kópia nie staršia ako 3 mesiace).
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí
preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky technické požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, pre porovnanie technických parametrov ponúknutého stroja s
technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom. Prospektom si verejný
obstarávateľ overuje, že uchádzačom ponúknuté parametre zariadenia sú zhodné s parametrami v
prospekte.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
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svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
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A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Verejný obstarávateľ stanovuje na hodnotenie ponúk nasledovné kritériá:

Kritérium hodnotenia

Popis a spôsob hodnotenia

Váha

Cena

Cena za celý predmet zákazky 40 ks v EUR bez DPH.
Uviesť cenu v EUR bez DPH
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: (Povaha klesajúca)
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha kritéria

65

Lehota dodania
predmetu zákazky

Počet kalendárnych dní od účinnosti kúpnej zmluvy potrebných na dodanie
kompletného predmetu kúpnej zmluvy.
Prípustný interval od 5 do 730 kalendárnych dní
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: (Povaha klesajúca)
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha kritéria

20

Hmotnosť hydraulickej
ruky

Uviesť hmotnosť hydraulickej ruky typ Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom
pre ťahač v kg na základe protokolu z merania akreditovanou organizáciou.
Hydraulická ruka určená na meranie hmotnosti musí byť identická s technickou
špecifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch vrátane podpier, rotátora, bez
náplní, prevádzkových médií a drapáku.
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha kritéria

15

Relatívna váha jednotlivých kritérií je stanovená v bodoch a uvedená na 8 desatinných miest.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov
sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
V prípade ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnaký počet bodov, úspešným uchádzačom sa stáva
uchádzač s najnižšou ponúkanou cenou v EUR bez DPH.
Pri zadávaní cenových a necenových kritérií s klesajúcou povahou nie je prípustné zadávať hodnotu nula (0).
Ponuka s nulovou hodnotou bude zo súťaže vylúčená.
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B.1

Opis predmetu zákazky
Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie
a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou
predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a
údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre
plnohodnotnú prevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu
zákazky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000
Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane
materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám,
požiadavkám pre zapísanie hydraulických rúk do osvedčení o evidencii vozidla a získanie povolenia na
prevádzku a poistenie
Miesto dodania(plnenia):
LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod lesnej techniky Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
Hlavný predmet : 43328100-9 - Hydraulické zariadenia
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazku:
40ks
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré
sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa:

Hydraulická ruka typ Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom pre ťahač – 40ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čistý zdvihový moment: minimálne 210 kNm (netto)
Maximálny výsuv: minimálne 9 500 mm
Prepravná poloha kinematika pohybu nakladacieho žeriavu typ Z vrátane zabezpečenia pri preprave.
Otoč min. 370°
Stabilizátory - hydraulické podpery s automatickým hydraulickým výsuvom, ovládanie zo sedačky
Automatické výklopné hydraulické stabilizátory
Šírka hydraulických stabilizátorov pri maximálnom vysunutí zabezpečujúca bezpečnú manipuláciu s
povoleným bremenom ( skúšobným bremenom ) pri maximálnom vyložení, a pri zachovaní stability
vozidla 6x6 s rázvorom 3900 mm +1320mm a rázvorom 4500 mm + 1320 mm, dovolená najvyššia
prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu u vyššie uvedeného vozidla je 9 000kg predná náprava a
11500kg + 11500kg zadné nápravy.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Noha stabilizátora musí mať pätky na opretie na zem. Pätky stabilizátora musia byť skonštruované tak aby
umožnili prispôsobenie sa nerovnosti terénu minimálne 10°. Plocha všetkých pätiek musí byť taká, aby
maximálny výsledný tlak na zem bol nižší ako 4 MPa. Predĺženie stabilizátora, musí sa použiť indikátor
upozorňujúci na úplné predĺženie stabilizátora, manuálne ovládanie predĺženia sa musia vybaviť,
rukoväťami na manuálnu manipuláciu, zariadeniami na zaistenie v pracovnej a transportnej polohe,
dorazmi koncovej polohy vysunutia.
Vypínacie zariadenie - STOP tlačidlo – vypne nakladací žeriav do stavu úplného zastavenia.
Opierka kmeňov
Hydraulický rozvod uložený vo vnútri - minimálne rozvod vo vnútri hydraulických výsuvov
Súčinný teleskopický výsuv
Systém optimalizácie zdvihovej sily
Hydraulická nádrž kompletná - musí mať dostatočný objem na kvapalinu pre čerpadlo, aby pracovalo
správne aj pri všetkých hydraulických valcoch plne vysunutých, vrátane pomocných zariadení. Takisto
musí mať dostatočný objem na kvapalinu zo systému, ak sú všetky valce zasunuté. Musí mať zabudované
zariadenia na monitorovanie maximálnej a minimálnej úrovne kvapaliny. Na účely čistenia musí sa vybaviť
prístupovým otvorom a vypúšťacím ventilom so zátkou min. objem 200 litrov.
Chladič oleja - vzduchový s pohonom na jednosmerné napätie
 min. 250 litrov
 napätie elektromotora 24 V
 krytie IP68
Čerpadlo (PTO N221/10C, ISO 7653), konkrétne parametre a smer otáčania budú upresnené v čiastkovej
kúpnej zmluve podľa typu podvozku. Čerpadlo musí pri pohone určenými otáčkami mať kapacitu na
dodávku správneho prietoku a tlaku, ktorý pre hydraulický systém určil výrobca žeriava, veľkosť čerpadla
a jeho určené otáčky sa musia zvoliť tak, aby sa zabezpečilo účinné využitie kapacity zdroja. Musí existovať
zariadenie, ktoré obmedzuje tlak dodávaný čerpadlom do nakladacieho zariadenia.
Kotviace skrutky, matice a podložné platne ( podložky ) potrebné ku kompletnej montáži nakladacieho
žeriava na podvozok.
Verejný obstarávateľ požaduje uviesť cenu hydraulickej ruky bez montáže z dôvodu, že montáž bude
vykonávať oprávnená organizácia, organizačná jednotka verejného obstarávateľa – Odštepný závod
lesnej techniky Banská Bystrica.
Rotátor s osovým zaťažením minimálne 12 ton, závesom rotátora s príslušnými spojovacími čapmi bude
dodaný tak, že po namontovaní drapáka, bude HR v plne funkčnom stave bez žiadneho chýbajúceho
prvku.
Drapák v zosilnenom prevedení váha min. 300kg
a. min. 0,5 m2
b. maximálne otvorenie min. 2 000 mm
Sedačka s vyhrievaním
Obmedzovač naklonenia žeriavu na manipuláciu s drevom
Indikátor naklonenia - Sklonomer
Klasické ovládanie rozvádzačov
Pracovné osvetlenie LED, min. 4ks LED svetiel s celkovou svietivosťou min. 10 000 lumenov.
Obmedzovač menovitej nosnosti 100%
Indikátor menovitej nosnosti 90%
Núdzové spustenie bremena
Hydraulické náplne – biologicky odbúrateľný olej
Krytovanie - ochrana hydraulických valcov
Počítadlo motohodín s indikáciou servisných intervalov
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32. Štvorbodové uchytenie hydraulickej ruky na rám vozidla
33. Farebné vyhotovenie hydraulickej ruky : Zelená RAL 6026 označená symbolmi nosnosti a špeciálnymi
značkami na pre žeriavy na manipuláciu s drevom
34. Súčasťou dodávky HR bude aj nasledovná sprievodná dokumentácia:
- Návod na obsluhu, opravy a údržby
- Zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách
- Katalóg – zoznam náhradných dielov
- Mazací plán
- Certifikát (vyhlásenie o zhode) v zmysle smernice 2006/42/ES (v SR implementované nariadením
vlády SR č. 436/2008 Z. z.) a STN EN 12999 v platnom znení
- Všetky doklady potrebné pre zapísanie samostatnej technickej jednotky (HR) do osvedčenia o
evidencii vozidla
- Servisný zošit so záručnými podmienkami
- Denník zdvíhacieho zariadenia
- Revízna kniha alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom
bezpečnostnotechnickými požiadavkami
- List technických údajov
- Osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
35. Poskytnutie súčinnosti pri úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou
alebo o skúške vykonanej, revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom.
36. Zaškolenie obsluhy na prácu s hydraulickou rukou v trvaní minimálne 4 hodín vrátane praktického zácviku
o čom bude spísaný písomný záznam. Školenie vykoná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky č.
508/2009 Z. z.
37. Vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na
hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce
mechanika.
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B.2

Spôsob určenia ceny

1. Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
2. Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.
3. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane
daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto
plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a
potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so
záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku
hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu zákazky, plného objemu
prevádzkových hmôt a mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu
určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov,
dopravy a práce mechanika.
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť cena bez DPH
(v EUR) so všetkými požiadavkami zahrnutými v cene najmä nákladmi na dopravu na miesto určenia,
inštruktážou a zaškolením obsluhy definovanými v tomto bode.
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B.3

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení, ktorý musí obsahovať nasledujúci
zoznam minimálnych zmluvných podmienok :

NÁVRH Kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v. Vložka číslo: Oddiel: Sro
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo/bydlisko: Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
Zástupca: Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ
Tel.č.:048/4344156
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu: 1940723254/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0019 4072 3254
BIC kód (SWIFT): SUBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 Oddiel Pš Vložka 155/S
(ďalej len „ kupujúci“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť
kúpnu cenu za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých nasledujúce nové hydraulické ruky:
P.č.
1.1.

Značka, typ
Pre ťahač

Počet ks
40

Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe
č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Súčasťou výbavy každej hydraulickej ruky je:
a. Dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku
- Návod na obsluhu, opravy a údržby
29

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351

Zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách
Katalóg – zoznam náhradných dielov
Mazací plán
Certifikát (vyhlásenie o zhode) v zmysle smernice 2006/42/ES (v SR implementované nariadením vlády
SR č. 436/2008 Z. z.) a STN EN 12999 v platnom znení
- Všetky doklady potrebné pre zapísanie samostatnej technickej jednotky (HR) do osvedčenia o
evidencii vozidla
- Servisný zošit so záručnými podmienkami
- Denník zdvíhacieho zariadenia
- Pasport, revízna kniha alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom
bezpečnostnotechnickými požiadavkami
- Osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
b. Poskytnutie súčinnosti pri úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo
o skúške vykonanej, revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom.
c. Zaškolenie obsluhy na prácu s hydraulickou rukou v trvaní minimálne 4 hodín vrátane praktického zácviku o
čom bude spísaný písomný záznam. Školenie vykoná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009
Z. z.
d. Vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na
hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
-

Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena za predmet zmluvy vrátane príslušenstva v EUR za 1 ks je:
P.č.
1.1.

Cena (EUR) DPH
bez DPH
20%

Značka, typ

Cena
Počet ks
(EUR)s DPH

Pre ťahač

40

Cena celkom za celý predmet zmluvy – 40ks: ........... ,-€ (Slovom : ............. EUR vrátane DPH)
2. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých
nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na
podvozok a potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so
záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku hydraulických
rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu zákazky, plného objemu prevádzkových hmôt a
mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na
hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Čl. III
Platobné podmienky
1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí
predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
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2. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Súčasťou faktúry je preberací odovzdávací protokol potvrdený povereným zástupcom kupujúceho.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v opačnom prípade má
kupujúci právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto
lehota plynie od znova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
4. Predávajúci je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade,
že je žiadosť schválená, vykoná kupujúci úhradu, pričom predávajúci zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške
1% z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti.
Predávajúci zároveň súhlasí, že zo strany kupujúceho bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude
vykonaný zápočet. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať kupujúcemu doklad o vyčíslení
skonta – finančného bonusu.
Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve
zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty , § 25, ods. (6), t.j.
predávajúci vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania
uplatnenej zľavy.

Čl. IV
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. 1. bode bude dodaný na základe preberacích - odovzdávacích protokolov. Termín
dodávky je stanovený najneskoršie do xy (maximálne do 730) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci nebude v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy v prípade, že u neho nastane okolnosť vylučujúca
zodpovednosť za porušenie dodacej lehoty. Dodacia lehota sa v takomto prípade primerane predĺži o dobu počas,
ktorej trvala takáto okolnosť.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia.
Miesto plnenia (dodania) je sídlo Odštepného závodu lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 975 00 Banská Bystrica.
4. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (listom, mailom alebo faxom), ktorým je pre účely tejto
zmluvy .............................., tel.: ............................., fax: .............................. , e-mail: ............................ (ďalej len
„zástupca kupujúceho“), o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu – prevzatiu najneskôr 3 dni
vopred.
5. Pri odovzdaní - prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol,
podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za prevzatý.
Čl. V
Povinnosti kupujúceho
Prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v čl. IV. 4. bode a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
Čl. VI
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy
kupujúcemu riadne a včas, t.j. v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej
kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie v mieste plnenia.
2. V prípade ak kupujúci bude musieť vykonať zmenu v typovom schválení ES (prípadne vydanie nového typového
schválenia ES) bude kupujúci požadovať od predávajúceho doklady potrebné pre typové schválenie ES v zmysle
smernice 2007/46/ES, nariadenia (EÚ) č. 1171/2014 a nariadenia komisie (ES) č. 1400/2002 tzv. „bloková výnimka“.
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Čl. VII
Záruka za akosť
1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu predávajúci poskytuje záruku ........................................ ( dopíše
predávajúci pričom minimálne 36 mesiacov) na celú hydraulickú ruku v zmysle záručných podmienok, ktoré tvoria
nedeliteľnú časť tejto kúpnej zmluvy ako príloha č. 3.
2. Záruka začína plynúť odo dňa montáže hydraulickej ruky, ktorý je uvedený v montážnom protokole a záručnom liste
a spravuje sa podmienkami v záručnom liste. V prípade, že hydraulická ruka nebude namontovaná do 90 dní odo dňa
prevzatia kupujúcim, záruka začína plynúť odo dňa tohto prevzatia uvedenom v odovzdávajúcom protokole a záručnom
liste.
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a
údržbou.
4. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a
všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci v prípade zistenia vady môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať
odstránenie právnych vád v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia požiadavky na opravu tovaru, ak je vada opraviteľná, túto vykonať
a vrátiť tovar kupujúcemu do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania tovaru do servisného strediska. Dohodnutie tejto
lehoty na opravu nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za škody, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s vadným
tovarom a nemožnosťou jeho užívania počas výkonu opravy.
6. Ustanovenia záručných podmienok ktoré priznávajú menej práv kupujúcemu ako mu vyplývajú z tejto kúpnej
zmluvy alebo sú v rozpore s ňou sa nepoužijú.
Čl. VIII
Servisné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný a pozáručný autorizovaný servis najmenej po dobu 10 rokov od
posledného plnenia spočívajúci v poskytovaní servisných prehliadok, opráv, údržby a dodávok originálnych
náhradných dielov minimálne v troch servisných strediskách vlastných alebo zmluvných partnerov umiestnených
v nasledovných vyšších územných celkoch so záväzkom vykonania uvedených služieb v primeranom čase nasledovne:
o prvé v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom alebo Trenčianskom samosprávnom kraji
o druhé v Banskobystrickom alebo Žilinskom samosprávnom kraji
o tretie v Prešovskom alebo Košickom samosprávnom kraji.
2. Súčasťou dodávky predmetu zmluvy je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu,
údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy.
Popri zmluvnej pokute má kupujúci právo požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry vzniká predávajúcemu právo fakturovať úrok z omeškania vo výške
0,025 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania so zaplatením.
3. V prípade neplnenia povinnosti uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu plnenia (hydraulickej ruky) za každý deň omeškania pri ktorom
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z dôvodu neplnenia si povinností nebolo poskytnuté plnenie v súlade s čl. VIII., pričom popri zmluvnej pokute má
kupujúci právo požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade ak predávajúci poruší povinnosť uvedenú v čl. VII bode 4 písmeno a) a písmeno b), tak kupujúci má nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý deň omeškania so splnením si tejto povinnosti. Popri zmluvnej pokute
má kupujúci právo požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.

Čl. X
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po dodaní tovaru.

Čl. XI
Zánik zmluvy
1. Zmluvu je možné predčasne zrušiť:
- dohodou zmluvných strán,
- odstúpením od tejto zmluvy.
2. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto zmluve a tiež na základe príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka alebo iného osobitného právneho predpisu, napríklad z dôvodov uvedených v § 19
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť
čiastkové plnenia poskytnuté pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Uvedené dojednanie neplatí
na vrátenie konkrétneho plnenia dodaného s takými vadami, ktoré boli príčinou odstúpenia od zmluvy pri ktorých si
kupujúci neuplatnil iné nároky z vád plnenia ( zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo iné..) a prejavil vôľu pri
odstúpení na vrátenie plnení poskytnutých zmluvnými stranami súvisiacich s plnením s vadami.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy na základe ktorého môže kupujúci okamžite odstúpiť od tejto zmluvy sa považuje
najmä ak :
- predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní,
-

predávajúci pri plnení predmetu tejto zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych
predpisov,
predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy,

-

predávajúci sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody
na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

-

predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim

-

predávajúci porušil povinnosti, podľa čl. VIII tejto kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akékoľvek písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za
doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia nedoručenej zásielky
odosielateľovi., aj keď sa jej adresát o nej a jej obsahu nedozvedel. Úložná doba zásielky na pošte je 5 dní.
Účinky doručenia nastávajú aj odmietnutím prevzatia doručovanej zásielky, a to dňom odmietnutia prevzatia
doručovanej zásielky.
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Čl. XII
Dojednanie o subdodávateľoch
Predávajúci určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto zmluvy
- Obchodné meno:
- Sídlo/ miesto podnikania:
- IČO:
- Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
Predávajúci je povinný počas platnosti tejto zmluvy oznamovať kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov v rozsahu
uvedenom v predchádzajúcej vete o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v predchádzajúcej vete tohto článku,
a to písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenia zmeny. Predávajúci je povinný zabezpečiť v prípade,
ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy a/alebo pri nahlásení zmeny
subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora.
Čl. XIII
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to očíslovanými dodatkami
k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy môže predávajúci postúpiť len s predchádzajúcim
písomným súhlasom kupujúceho.
3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou
zmluvných strán; ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný,
zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v
centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v Profile verejného
obstarávateľa.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Zoznam servisných stredísk v SR
Príloha č. 3 – Záručné podmienky
Príloha č. 4 – Výpis predávajúceho z registra partnerov verejného sektora

V xxxx, dňa xxx
Predávajúci:

V Banskej Bystrici, dňa ..................
Kupujúci:
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Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

C.1 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Hydraulická ruka typ Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom pre ťahač
Obchodné meno:
Sídlo:
Kritérium:

Návrh plnenia kritéria:

Cena
Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH - 40ks
(uviesť cenu spolu za 40 ks hydraulických rúk pre
ťahač (uviesť cenu bez DPH v EUR)

cena za 1 ks
cena za 40 ks

Lehota dodania predmetu zákazky
Počet kalendárnych dní od účinnosti kúpnej zmluvy potrebných na dodanie
kompletného predmetu kúpnej zmluvy.
Prípustný interval od 5 do 730 kalendárnych dní
Hmotnosť hydraulickej ruky typ Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom
pre ťahač v kg na základe protokolu z merania akreditovanou organizáciou.
Hydraulická ruka určená na meranie hmotnosti musí byť identická s
technickou špecifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch vrátane podpier,
rotátora, bez náplní, prevádzkových médií a drapáku.

-

Čestne vyhlasujeme, že
všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku na danú zákazku.
Dátum:
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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom
C.2 Technické parametre a výbava predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje sériovo vyrábané kompaktné tovary v štandardnom vyhotovení a v štandardnej
výbave s nasledujúcimi minimálnymi parametrami:
Obchodné meno:
Sídlo:
Značka, typ, model ponúkanej hydraulickej ruky:

Hydraulická ruka typ Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom pre ťahač – 40ks
Čistý zdvihový moment: minimálne 210 kNm (netto)
Maximálny výsuv: minimálne 9 500 mm
Prepravná poloha kinematika pohybu nakladacieho žeriavu typ Z vrátane zabezpečenia pri
preprave.
Otoč min. 370°
Stabilizátory - hydraulické podpery s automatickým hydraulickým výsuvom, ovládanie zo
sedačky
Automatické výklopné hydraulické stabilizátory
Šírka hydraulických stabilizátorov pri maximálnom vysunutí zabezpečujúca bezpečnú
manipuláciu s povoleným bremenom ( skúšobným bremenom ) pri maximálnom vyložení, a
pri zachovaní stability vozidla 6x6 s rázvorom 3900 mm +1320mm a rázvorom 4500 mm +
1320 mm, dovolená najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu u vyššie uvedeného
vozidla je 9 000kg predná náprava a 11500kg + 11500kg zadné nápravy.
Noha stabilizátora musí mať pätky na opretie na zem. Pätky stabilizátora musia byť
skonštruované tak aby umožnili prispôsobenie sa nerovnosti terénu minimálne 10°. Plocha
všetkých pätiek musí byť taká, aby maximálny výsledný tlak na zem bol nižší ako 4 MPa.
Predĺženie stabilizátora, musí sa použiť indikátor upozorňujúci na úplné predĺženie
stabilizátora, manuálne ovládanie predĺženia sa musia vybaviť, rukoväťami na manuálnu
manipuláciu, zariadeniami na zaistenie v pracovnej a transportnej polohe, dorazmi koncovej
polohy vysunutia.
Vypínacie zariadenie - STOP tlačidlo – vypne nakladací žeriav do stavu úplného zastavenia.
Opierka kmeňov
Hydraulický rozvod uložený vo vnútri - minimálne rozvod vo vnútri hydraulických výsuvov
Súčinný teleskopický výsuv
Systém optimalizácie zdvihovej sily
Hydraulická nádrž kompletná - musí mať dostatočný objem na kvapalinu pre čerpadlo, aby
pracovalo správne aj pri všetkých hydraulických valcoch plne vysunutých, vrátane pomocných
zariadení. Takisto musí mať dostatočný objem na kvapalinu zo systému, ak sú všetky valce
zasunuté. Musí mať zabudované zariadenia na monitorovanie maximálnej a minimálnej
úrovne kvapaliny. Na účely čistenia musí sa vybaviť prístupovým otvorom a vypúšťacím
ventilom so zátkou min. objem 200 litrov.
Chladič oleja - vzduchový s pohonom na jednosmerné napätie
min. 250 litrov
napätie elektromotora 24 V
krytie IP68
Čerpadlo (PTO N221/10C, ISO 7653), konkrétne parametre a smer otáčania budú upresnené
v čiastkovej kúpnej zmluve podľa typu podvozku. Čerpadlo musí pri pohone určenými
otáčkami mať kapacitu na dodávku správneho prietoku a tlaku, ktorý pre hydraulický systém
určil výrobca žeriava, veľkosť čerpadla a jeho určené otáčky sa musia zvoliť tak, aby sa
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zabezpečilo účinné využitie kapacity zdroja. Musí existovať zariadenie, ktoré obmedzuje tlak
dodávaný čerpadlom do nakladacieho zariadenia.
Kotviace skrutky, matice a podložné platne ( podložky ) potrebné ku kompletnej montáži
nakladacieho žeriava na podvozok.
Verejný obstarávateľ požaduje uviesť cenu hydraulickej ruky bez montáže z dôvodu, že
montáž bude vykonávať oprávnená organizácia, organizačná jednotka verejného
obstarávateľa – Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica.
Rotátor s osovým zaťažením minimálne 12 ton, závesom rotátora s príslušnými spojovacími
čapmi bude dodaný tak, že po namontovaní drapáka, bude HR v plne funkčnom stave bez
žiadneho chýbajúceho prvku.
Drapák v zosilnenom prevedení váha min. 300kg
min. 0,5 m2
maximálne otvorenie min. 2 000 mm
Sedačka s vyhrievaním
Obmedzovač naklonenia žeriavu na manipuláciu s drevom
Indikátor naklonenia - Sklonomer
Klasické ovládanie rozvádzačov
Pracovné osvetlenie LED, min. 4ks LED svetiel s celkovou svietivosťou min. 10 000 lumenov.
Obmedzovač menovitej nosnosti 100%
Indikátor menovitej nosnosti 90%
Núdzové spustenie bremena
Hydraulické náplne – biologicky odbúrateľný olej
Krytovanie - ochrana hydraulických valcov
Počítadlo motohodín s indikáciou servisných intervalov
Štvorbodové uchytenie hydraulickej ruky na rám vozidla
Farebné vyhotovenie hydraulickej ruky : Zelená RAL 6026 označená symbolmi nosnosti a
špeciálnymi značkami na pre žeriavy na manipuláciu s drevom
Súčasťou dodávky HR bude aj nasledovná sprievodná dokumentácia:
Návod na obsluhu, opravy a údržby
Zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách
Katalóg – zoznam náhradných dielov
Mazací plán
Certifikát (vyhlásenie o zhode) v zmysle smernice 2006/42/ES (v SR implementované
nariadením vlády SR č. 436/2008 Z. z.) a STN EN 12999 v platnom znení
Všetky doklady potrebné pre zapísanie samostatnej technickej jednotky (HR) do osvedčenia
o evidencii vozidla
Servisný zošit so záručnými podmienkami
Denník zdvíhacieho zariadenia
Revízna kniha alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom
bezpečnostnotechnickými požiadavkami
List technických údajov
Osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Poskytnutie súčinnosti pri úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou
osobou alebo o skúške vykonanej, revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom.
Zaškolenie obsluhy na prácu s hydraulickou rukou v trvaní minimálne 4 hodín vrátane
praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam. Školenie vykoná odborne spôsobilá
osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom
výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu,
filtrov, dopravy a práce mechanika.
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