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

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky: dodanie tovarov
Úžitkové automobily

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž

podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje:

____________________________
Ing. Marián Donoval
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
v obstarávateľskej organizácii

Súťažné podklady schválil:

_______________________________
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

V Banskej Bystrici dňa 14.02.2020
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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. Marián Donoval
+421 484344156
+421 484344191
marian.donoval@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:
34136000-9 - Dodávkové automobily
Kategória:
Dodanie tovaru
Stručný popis predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových
poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane
všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu
a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia
o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného
objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.

2.3.

2.4.
2.5.

Úžitkové automobily

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti
"B 1 – Opis predmetu zákazky"
Predpokladaná hodnota zákazky:
659 100,- € bez DPH.
Predpokladané hodnoty jednotlivých častí zákazky:
1) Úžitkové automobily – malé
63 400,- € bez DPH
2) Úžitkový automobil – stredný
28 600,- € bez DPH
3) Úžitkové automobily – veľké
540 200,- € bez DPH
4) Mikrobus
26 900,- € bez DPH

3.

Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.

Predmet zákazky je rozdelený na časti.

3.2.

Názov jednotlivých častí predmetu zákazky:
1)
2)
3)
4)

Úžitkové automobily – malé
Úžitkový automobil – stredný
Úžitkové automobily – veľké
Mikrobus
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3.3.

Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií,
tvorí časť súťažných podkladov "B 1 – Opis predmetu zákazky".

3.4.

Uchádzač môže predložiť ponuku:
pre jednu alebo viacero častí zákazky

3.5.

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku pre jednu časť zákazky, predloží ponuku na požadovaný rozsah danej
časti zákazky v zložke, ktorá bude obsahovať súčasti podľa bodu 16. Obsah ponuky, vo vzťahu k danej časti
zákazky. Zložku označí uchádzač názvom príslušnej časti zákazky.

3.6.

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku pre viacero častí zákazky, predloží ponuky na požadovaný rozsah
jednotlivých častí zákazky v samostatných zložkách, ktoré budú obsahovať súčasti podľa bodu 16. Obsah
ponuky, vo vzťahu k danej časti zákazky. Každú zložku označí uchádzač názvom príslušnej časti zákazky.

3.7.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť zákazky osobitne.

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: sídlo predávajúceho v Slovenskej republike

6.2.

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:
5 mesiacov odo dňa účinnosti 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 31.12.2020.
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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.

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 týchto údajov uvedených
v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto
dokumentoch.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp.
uchádzačmi.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na 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
- Microsoft Edge.
Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. 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.
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 o tom, 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.
Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému
obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému
obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania
v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
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10.8.

10.9.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich
sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v
pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na
elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovanie predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným
podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady /
dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

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 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona
o verejnom obstarávaní.

11.2.

12.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

12.1.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční: Nie
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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 plnenie kritérií uvedenom v súťažných
podkladoch.

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.

14.3.

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:

14.4.

 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: Nie
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Časť IV.
Obsah ponuky
16.

Obsah ponuky

16.1

Ponuka sa predkladá prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE tak, aby na každú časť
predmetu zákazky 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 16.1.4 - 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 za danú časť predmetu zákazky
- návrh kúpnej zmluvy podľa časti B.3 súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. V prípade, ak návrh
zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.
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
úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Spôsob zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je osobitne
ustanovený v návrhu kúpnej zmluvy.
16.1.8 Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk za danú časť predmetu zákazky - príloha č. 1 k súťažným
podkladom vypracovaná podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto
súťažných podkladov – uchádzač nacení tú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
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) – uchádzač
predkladá doklady za tú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
16.1.10 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže - príloha č. 3 k súťažným podkladom
16.1.11 Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky – príloha č. 4 k súťažným
podkladom

9

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

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.

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 registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho
preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

19.3

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito
spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je 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.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na
kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ
systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára
aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ
systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v
listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné
s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
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19.4

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 pre jednu časť. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku pre jednu časť. 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 26.05.2020, do 9:00 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 neotvorí!

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).

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: 26.05.2020 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.
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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.

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. (9) 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).
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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
Každá časť zákazky bude hodnotená v samostatnej eAukcii.
Názvy eAukcií:
1) Úžitkové automobily – malé
2) Úžitkový automobil – stredný
3) Úžitkové automobily – veľké
4) Mikrobus
Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najlepšieho pomeru Celkovej ceny
predmetu zákazky v EUR bez DPH, kombinovanej spotreby v l/100km a emisií CO2 v g/km a to za každú časť
predmetu zákazky samostatne so stanovením relatívnych váh jednotlivých kritérií nasledovne:
- Kritérium č. 1: Cena za celú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ............................................. 80 bodov
- Kritérium č. 2: Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky v l/100km ............... 15 bodov
- Kritérium č. 3: Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu zákazky v g/km ..... 5 bodov

Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, sú jednotkové ceny za jednotlivé položky
v danej časti predmetu obstarávania podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom - Návrh plnenia kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
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 necenové kritérium č. 3 nebude
možné v Aukčnom kole meniť. Hodnota Kritéria č. 2 a 3 zostane na úrovni pôvodnej listinne predloženej
ponuky uchádzača a zostane počas Aukčného kola fixná. Vzorec na výpočet hodnotenia ponúk podľa
najlepšieho pomeru celkovej ceny, kombinovanej spotreby a emisií CO2 je uvedený v týchto súťažných
podkladoch. Jednotkové ceny budú vyjadrené v EUR bez DPH.
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritérií stanovených na vyhodnotenie ponúk
vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky dosiahnutých bodov za jednotlivé časti predmetu
zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk
vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti
v danej časti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien 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 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

Elektronické aukcie sa budú 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.
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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.

25.9

V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného prostredia. Výzva
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá predlžovania Aukčného kola a
lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
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,
- najnižšia celková ponuková cena za danú časť v EUR bez DPH,
- ich celková ponuková cena za danú časť v EUR bez DPH,
- hodnota kritéria č.2 Kombinovaná spotreba PHM za danú časť v l/100km
- najlepšia hodnota kritéria č.2 Kombinovaná spotreba PHM za danú časť v l/100km
- hodnota kritéria č.3 Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za danú časť v g/km
- najlepšia hodnota kritéria č.3 Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za danú časť v g/km
- ich dosiahnuté body pri jednotlivých kritériách za danú časť
- ich celkový počet dosiahnutých bodov za danú časť
- najvyšší počet dosiahnutých bodov za danú časť
- ich priebežné umiestnenie (poradie) za danú časť
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 danej časti.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých uchádzačov v jednej
časti v rámci úvodného úplného vyhodnotenia ponúk bude pri zahájení Aukčného kola uchádzačom zobrazená
informácia o poradí, ktoré bude stanovené v súlade s uplatnením pomocných kritérií uvedených v bode A3
týchto súťažných podkladov.

25.10 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,10 % z aktuálnej ceny položky daného uchádzača.
25.11 Maximálny krok zníženia ceny uchádzača 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.
25.12 Každá časť zákazky bude hodnotená v samostatnej eAukcii. Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho
predlžovaniu, uplynutím časového limitu 30 min.
eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 30 min. žiadne nové ceny
v danej časti predmetu zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených
v predchádzajúcich odsekoch.
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny
v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie
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dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.).
Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
25.13 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality
automatizovaným vyhodnotením.
25.14 Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet.
Na bezproblémovú účasť v eAukcii 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
- Microsoft Edge.
Správna funkčnosť iných internetových 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 .
25.15 Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
25.16 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.
25.17 Uchádzači po ukončení elektronickej aukcie predložia v súlade s výsledkom elektronickej aukcie aktualizovaný
„Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ zohľadňujúci výsledok elektronickej aukcie.
25.18 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.)
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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.
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.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami
predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s druhým, resp. s tretím uchádzačom v prípade, ak nastanú
okolnosti podľa § 56 , odsek 9 alebo odsek 10 zákona.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak bol na jej uzavretie vyzvaný.

28.2

28.3
28.4
28.5

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.
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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 č. 18/2018 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.

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p.

31.1

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva proti
korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 a v súlade s Protikorupčným
programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len
„Protikorupčný program“) .
Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik sú zverejnené na
https://www.lesy.sk/lesy/o-nas/rezortny-protikorupcny-program/.
V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ upozorňuje na práva a
povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:






Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným spôsobom
dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania úplatku,
podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v
znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
orgánu činnému v trestnom konaní.
Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere alebo
na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo porušenie
pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva proti korupcii, pri
zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými opatreniami.
Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo narušenie
protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi pre dohľad nad
dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel:
Tel. č. : +421 48 4344258
e-mail: korupcia@lesy.sk



Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu vlády
Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas pracovných dni od
08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.

31.

Záverečné ustanovenia

30.1

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

Príloha č. 1 :
Príloha č. 2 :
Príloha č. 3 :
Príloha č. 4 :

C.1 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
C.2 Technické parametre a výbava predmetu zákazky
C.3 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
C. 4 Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky
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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 na https://josephine.proebiz.com/sk. Verejný obstarávateľ
požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky
subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

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 evidované daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým
potvrdením miestne príslušného daňového úradu a
miestne príslušného colného 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.

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
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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 v časti predmetu zákazky:
1) Úžitkový automobil - malý minimálne 70 000,- EUR bez DPH,
2) Úžitkový automobil - stredný minimálne 30 000,- EUR bez DPH,
3) Úžitkové automobily - veľké minimálne 570 000,- EUR bez DPH,
4) Mikrobus minimálne 30 000,- EUR bez DPH,
t.z., že v prípade, ak uchádzač predloží ponuky na všetky časti, bude dokladovať zoznam dodávok
rovnakého alebo podobného charakteru vo výške minimálne 700 000,- EUR bez DPH.
Dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka
automobilov kategórie M1, N1, N2 a N3.
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. Certifikát (doklad) – typové schválenie ponúkaných typov vozidiel vydané Ministerstvom
dopravy a výstavby SR potrebné na preukázanie legalizácie pohybu v SR pre vozidlo, na základe
ktorého je uchádzač oprávnený – schopný vydať pre verejného obstarávateľa (kupujúceho)
kompletné osvedčenie o evidencii vozidla.
2. Aktuálny prospektový materiál ponúkaných typov vozidiel spolu s technickými údajmi a
cenníkom.
3. Doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaných úžitkových automobilov v zmysle platného
nariadenia Komisie EU, na základe ktorého bude možné overiť spotrebu ponúkaného automobilu
v l/100km a emisie CO2 v g/km. V prípade, cudzojazyčných dokladov s výnimkou českého jazyka
požaduje verejný obstarávateľ úradný preklad predložených dokladov do slovenského jazyka.
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 vozidla
s technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom. Prospektom si verejný
obstarávateľ overuje, že uchádzačom ponúknuté parametre vozidiel 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
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

Časť predmetu obstarávania

Popis a spôsob hodnotenia

Cena

1)
Úžitkové automobily - malé

Cena za celú časť predmetu zákazky (4 ks) v EUR bez DPH.
Cena automobilu A x počet (4 ks) = Cena za celú časť (EUR bez DPH)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

80

Kombinovaná
spotreba PHM

Úžitkové automobily - malé

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky (4 ks) v
l/100km.
Spotreba PHM na 1 ks x počet v danej časti (4 ks) = spotreba PHM za
celú časť (l/100km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

15

Emisie CO2

Úžitkové automobily - malé

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu zákazky
(4 ks) v g/km
Emisie CO2 na 1 ks x počet v danej časti (4 ks) = Emisie CO2 za celú časť
(g/km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

5

Cena

2)
Úžitkový automobil - stredný

Cena za celú časť predmetu zákazky (1 ks) v EUR bez DPH.
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

80

Kombinovaná
spotreba PHM

Úžitkový automobil - stredný

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky (1 ks) v
l/100km.
Spotreba PHM na 1 ks x počet v danej časti (1 ks) = spotreba PHM za
celú časť (l/100km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

15

Emisie CO2

Úžitkový automobil - stredný

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu zákazky
(1 ks) v g/km
Emisie CO2 na 1 ks x počet v danej časti (1 ks) = Emisie CO2 za celú časť
(g/km)

5
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Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

Cena

3)
Úžitkové automobily - veľké

Cena za celú časť predmetu zákazky (12 ks) v EUR bez DPH.
Cena automobilu C x počet (5 ks) + Cena automobilu D x počet (2 ks) +
Cena automobilu E x počet (2 ks) + Cena automobilu F x počet (1 ks) +
Cena automobilu G x počet (2 ks) = Cena za celú časť (EUR bez DPH)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

80

Kombinovaná
spotreba PHM

Úžitkové automobily - veľké

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky (12 ks) v
l/100km.
Spotreba PHM automobilu C x počet (5 ks) + Spotreba PHM automobilu
D x počet (2 ks) + Spotreba PHM automobilu E x počet (2 ks) +
Spotreba PHM automobilu F x počet (1 ks) + Spotreba PHM automobilu
G x počet (2 ks) = spotreba PHM za celú časť (l/100km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

15

Emisie CO2

Úžitkové automobily - veľké

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu zákazky
(12 ks) v g/km
Emisie CO2 automobilu C x počet (5 ks) + Emisie CO2 automobilu D x
počet (2 ks) + Emisie CO2 automobilu E x počet (2 ks) + Emisie CO2
automobilu F x počet (1 ks) + Emisie CO2 automobilu G x počet (2 ks)
= Emisie CO2 za celú časť (g/km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

5

Cena za celú časť predmetu zákazky (1 ks) v EUR bez DPH.
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

80

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky (1 ks) v
l/100km.
Spotreba PHM na 1 ks x počet v danej časti (1 ks) = spotreba PHM za
celú časť (l/100km)
Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

15

Cena

4)
Mikrobus

Kombinovaná
spotreba PHM

Mikrobus
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Emisie CO2

Mikrobus

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu zákazky
(1 ks) v g/km
Emisie CO2 na 1 ks x počet v danej časti (1 ks) = Emisie CO2 za celú časť
(g/km)

5

Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka) x Váha
kritéria

V prípade, ak v rámci úvodného úplného vyhodnotenia ponúk budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnaký počet
bodov, komisia zostaví poradie na základe pomocného vyhodnocovacieho kritéria, ktorým bude najnižšia ponúkaná
celková cena časti predmetu zákazky bez DPH.
V prípade, že viacerí uchádzači v rámci úplného predbežného vyhodnotenia ponúk dosiahnu rovnaký počet bodov
v jednej časti zákazky, a aj pomocné vyhodnocovacie kritérium (celková konečná zmluvná cena bez DPH za dodávku
časti predmetu zákazky) bude zhodné, systém na začiatku Aukčného kola zobrazí uchádzačom s rovnakými hodnotami
rovnaké poradie. Všetkým uchádzačom, ktorí v priebežnom relatívnom poradí budú na 1. mieste, odošle administrátor
v rámci systému eAukcie správu o tom, že v priebežnom relatívnom poradí sú na 1. mieste viacerí uchádzači. Ak v
eAukcii do skončenia nenastane zmena na 1. mieste a po jej skončení sa na 1. mieste umiestnia viacerí uchádzači,
takýto výsledok eAukcie v danej časti nebude pre verejného obstarávateľa prijateľný. Verejný obstarávateľ si v takom
prípade vyhradzuje právo v tejto časti zopakovať eAukciu.
Víťazom eAukcie sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové hodnotenie v danej časti. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
Pri zadávaní cenových a necenových kritérií 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 úžitkových automobilov vrátane colných a daňových
poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane
všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu
a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia
o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného
objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám,
požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na
prevádzku a poistenie.
Miesto dodania(plnenia):
sídlo predávajúceho v Slovenskej republike
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
Hlavný predmet : 34136000-9 Dodávkové automobily
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazku:
Názvy jednotlivých častí predmetu zákazky:
1) Úžitkové automobily – malé
4 ks
2) Úžitkový automobil – stredný
1 ks
3) Úžitkové automobily – veľké
12 ks
4) Mikrobus
1 ks
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
s 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:
1) Úžitkové automobily - malé

A. Úžitkový automobil dvojmiestny - furgon plechový (4ks) (1ks Šaštín, 1ks Liptovský
Hrádok, 2ks OZLT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úžitkový automobil dvojmiestny, príp. trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 75 kW
Krútiaci moment min. 250 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Užitočné zaťaženie min. 750 kg
Objem nákladného priestoru min. 3,7 m3
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, ASR, EBD
Palubný počítač
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy
Denné svietenie
Výškovo nastaviteľný volant
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Klimatizácia
Tónované sklá
Zadné dvojkrídlové dvere presklené
Bočné pravé posuvné dvere plechové
Zadný stierač + ostrekovač, vyhrievanie zadného okna
Deliaca mriežka s otvorom na dlhé predmety v zmysle Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Gumové rohože - sada
Ťažné zariadenie
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice
alebo skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na
upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
- Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
- Servisná knižka v slovenskom jazyku
- Osvedčenie o evidencii vozidla

2) Úžitkový automobil - stredný

B. Úžitkový automobil trojmiestny - furgon plechový (1ks) (Č. Balog)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úžitkový automobil trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 103 kW
Krútiaci moment min. 340 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Užitočné zaťaženie min. 1000 kg
Objem nákladného priestoru min. 6,5 m3
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Výška nákladného priestoru min. 1725 mm
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, ASR, EBD
Palubný počítač
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Výškovo nastaviteľný volant
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Klimatizácia
Tónované sklá
Zadné dvojkrídlové dvere presklené
Bočné pravé posuvné dvere plechové
Zadný stierač + ostrekovač, vyhrievanie zadného okna
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Gumové rohože
Ťažné zariadenie
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na upevnenie
tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
- Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
- Servisná knižka v slovenskom jazyku
- Osvedčenie o evidencii vozidla

3) Úžitkové automobily - veľké

C. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový (5ks) (1ks Beňuš, 3ks OZLT,
1ks Semenoles)
1.
2.
3.
4.
5.

Úžitkový automobil skriňový trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
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6.
7.

Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované
prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
8. ABS, ESP, EBD, ASR
9. Dvojsedačka spolujazdca
10. Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
11. Airbag vodiča a spolujazdca
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Tempomat
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Parkovacie senzory vzadu

Ťažné zariadenie
Gumové rohože
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená

Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Vnútorné rozmery skrine min. (dxšxv) 4000x1750x1900 mm
Užitočné zaťaženie min. 910 kg
Zadné dvere plechové dvojkrídlové, otvárateľné do viac ako 220°
Bočné pravé dvere za spolujazdcom plechové
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice
alebo skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na
upevnenie tabuliek s evidenčným číslom

D. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový - pojazdná dielňa (2ks) (1ks Námestovo,
1ks Rimavská Sobota)
1.
2.
3.
4.
5.

Úžitkový automobil skriňový trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
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6.
7.

Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované
prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
8. ABS, ESP, EBD, ASR
9. Dvojsedačka spolujazdca
10. Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
11. Airbag vodiča a spolujazdca
12. Denné svietenie
13. Predné hmlové svetlomety
14. Elektricky ovládané predné okná
15. Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
16. Výškovo nastaviteľný volant
17. Klimatizácia
18. Tónované sklá
19. Imobilizér
20. Posilňovač riadenia
21. Tempomat
22. Centrálne zamykanie kabíny
23. Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
24. Parkovacie senzory vzadu aj vpredu
25. Ťažné zariadenie
26. Gumové rohože - sada
27. Predné a zadné zásterky
28. Farba tmavozelená
29. Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Skriňová nadstavba:
30. Vnútorné rozmery skriňovej nadstavby min. (dxšxv) 3450x1750x2000 mm
31. Užitočné zaťaženie min. 950 kg
32. Zadné dvere presklené dvojkrídlové, otvárateľné do viac ako 220°
33. Bočné pravé dvere za spolujazdcom
34. Podlaha protišmyková, odolná voči vode
35. Ochranné, obloženie bokov nákladného priestoru dierovaným plechom
36. Dodatočné, zosilnené osvetlenie nákladného priestoru potrebné pre prácu v pojazdnej dielni so
samostatným vypínačom
37. Nástupný schodík bočný
38. Náhradné zimné pneumatiky
39. Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice
alebo skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na
upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Dielenská výbava zabudovaná vo vozidle:
1. trojfázová elektrocentrála so zváračkou a elektroštartom: 400/230 V / 50 Hz, zvárací prúd 40-200A,
umiestnená na výsuvnej podlahe
2. kompresor: 15 bar, olejový, dvoj piestový so zásobníkom - možnosť napájania cez elektrocentrálu
3. stojanová vŕtačka: skľučovadlo do Ø 13, možnosť regulácie otáčok, prizmatický zverák,
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možnosť napájania cez elektrocentrálu
4. stolová brúska: dvojkotúčová, min. 2-rýchlostná, Ø kotúča 180mm - možnosť napájania cez elektrocentrálu
5. pracovný stôl s odkladacími šuplíkovými priestormi a zverákom – 100 mm na pravej strane nákladného priestoru
6. odkladacie regále – s prestaviteľným delením a gumennými podložkami na ľavej strane nákladného priestoru
7. Revízna správa od elektroinštalácie v nákladnom priestore vozidla (220V)
8. Držiak na plynové fľaše
9. Držiak na hadice
10. Zverák 125 mm umiestnený na vysúvateľnej doske vrátane podpernej nohy v zadnej časti vozidla
11. Upínacie lišty a pásy na zaistenie nákladu

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník (2 ks) (1ks Žarnovica, 1ks Semenoles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úžitkový automobil sedemmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
8. ABS, ESP, EBD, ASR
9. Dvojsedačka spolujazdca
10. Štvorsedačka vzadu
11. Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
12. Airbag vodiča a spolujazdca
13. Denné svietenie
14. Predné hmlové svetlomety
15. Elektricky ovládané predné okná
16. Spätné zrkadlá vyhrievané
17. Výškovo nastaviteľný volant
18. Klimatizácia
19. Tónované sklá
20. Imobilizér
21. Posilňovač riadenia
22. Centrálne zamykanie kabíny
23. Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
24. Ťažné zariadenie
25. Gumové rohože - sada
26. Predné a zadné zásterky
27. Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
28. Farba tmavozelená
29. Bezpečnostné značenie skiel leptaním
30. Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
31. Ložná plocha min. (dxš) 3300x2000 mm
32. Užitočné zaťaženie min. 900 kg
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
Podlaha protišmyková
Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
Plachtová nadstavba demontovateľná - stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc na vozidle
Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku
Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom nákladu
Výklopný schodík na zadnom čele
Skrinka na náradie
Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na upevnenie
tabuliek s evidenčným číslom

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník (1 ks) (Námestovo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Úžitkový automobil trojmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Ťažné zariadenie
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
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29. Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
30. Ložná plocha min. (dxš) 4000x2000 mm
31. Užitočné zaťaženie min. 900 kg
32. Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
33. Podlaha protišmyková
34. Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
35. Plachtová nadstavba demontovateľná – stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc na vozidle
36. Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
37. Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku, striebornej farby, z dôvodu čo najväčšieho
odrazu slnečného žiarenia, aby nedochádzalo k prehrievaniu nákladného priestoru pod plachtou.
38. Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom nákladu
39. Výklopný schodík na zadnom čele
40. Skrinka na náradie
41. Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
42. Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na upevnenie
tabuliek s evidenčným číslom

G. Úžitkový automobil trojmiestny valník (2 ks) (1ks Prievidza, 1ks Liptovský Hrádok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Úžitkový automobil trojmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Ťažné zariadenie
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24. Gumové rohože - sada
25. Predné a zadné zásterky
26. Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
27. Farba tmavozelená
28. Bezpečnostné značenie skiel leptaním
29. Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
30. Ložná plocha min. (dxš) 3500x2000 mm
31. Užitočné zaťaženie min. 900 kg
32. Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
33. Podlaha protišmyková
34. Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
35. Plachtová nadstavba demontovateľná – stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc na vozidle
36. Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
37. Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku, striebornej farby, z dôvodu čo najväčšieho
odrazu slnečného žiarenia, aby nedochádzalo k prehrievaniu nákladného priestoru pod plachtou.
38. Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom nákladu
39. Výklopný schodík na zadnom čele
40. Skrinka na náradie
41. Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
42. Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na upevnenie
tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
- Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
- Servisná knižka v slovenskom jazyku
- Osvedčenie o evidencii vozidla

4) Mikrobus

H. Mikrobus 8+1 (1 ks) (Vranov)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úžitkový automobil deväťmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie M1
Výkon min. 110 kW
Krútiaci moment min. 340 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Samostatné sedadlo vodiča
Dvojsedadlo spolujazdca
Sedenie vzadu – v 2. a 3. rade trojsedadlo s možnosťou sklápania operadiel, odmontovateľné sedadlá
v prípade potreby prepravy väčšieho nákladu
8. Pravé bočné posuvné dvere na strane spolujazdca, presklené
9. Na ľavej strane za vodičom bez dverí, iba presklenie pre spolujazdcov
10. Presklené boky v časti pre cestujúcich v 2. a 3. rade
11. Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
12. Palubný počítač
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13. Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo definované prípojné
body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
14. ABS, ESP, EBD, ASR
15. Airbag vodiča a spolujazdca
16. Elektricky ovládané predné okná
17. Okná v 2. rade otvárateľné
18. Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
19. Predné hmlovky
20. Výškovo nastaviteľný volant
21. Klimatizácia a kúrenie vrátane priestoru pre cestujúcich vzadu
22. Tónované sklá
23. Parkovacie senzory vpredu aj vzadu
24. Tempomat
25. Imobilizér
26. Posilňovač riadenia
27. Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
28. Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
29. Gumové rohože - sada
30. Predné a zadné zásterky
31. Ťažné zariadenie
32. Farba tmavozelená
33. Bezpečnostné značenie skiel leptaním
34. Náhradné zimné pneumatiky
Batožinový priestor:
35. Užitočné zaťaženie vozidla min. 900 kg
36. Objem nákladného priestoru po vymontovaní sedadiel v 3. rade min. 3,4 m2
37. Batožinový priestor (po odmontovaní sedadiel v 2. a 3. rade) vybavený min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie
nákladu
38. Zadné dvere dvojkrídlové, presklené s rozmrazovaním
39. Gumená podložka v batožinovom priestore
40. Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných), podložky na upevnenie
tabuliek s evidenčným číslom
41. Súčasťou dodávky vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
- Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
- Servisná knižka v slovenskom jazyku
- Osvedčenie o evidencii vozidla
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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 colných
a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu,
vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na
obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného
osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku
vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
4. 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 na časť 1) Úžitkové automobily - malé)

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:
Menom ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ..... Oddiel: ... Vložka číslo: ...
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Menom ktorej koná: 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 Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999,
Oddiel: Pš Vložka č.: 155/S
(ďalej len „ kupujúci“)
ďalej predávajúci a kupujúci spolu len ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť
nasledujúce nové úžitkové automobily za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:
P.č.

Položka

Značka, model

1.1.

A. Úžitkový automobil dvojmiestny - furgon plechový

Počet ks
4 ks

Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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2. Predmetom zmluvy pri každom automobile je aj:
a) povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
 Výstražný trojuholník
 Bezpečnostná reflexná vesta
 Rezervné koleso
 Lekárnička
 Zdvihák
 Kľúč na kolesá
 Ťažné lano
b) doplnková výbava:
 Sada náhradných žiaroviek a poistiek
 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
 Gumové rohože - sada
c) dodanie dokumentácie:
 Platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách
v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku
 Servisná knižka v slovenskom jazyku
d) Zaškolenie obsluhy
Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania 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:
Značka, model

Cena (EUR)
bez DPH/ks

DPH
20%

Cena (EUR)
s DPH/ks

A. Úžitkový automobil dvojmiestny - furgon
plechový

Cena za
Počet
položku (EUR)
ks
bez DPH
4 ks

Cena celkom za celý predmet zmluvy je .......... Slovom ............. EUR vrátane DPH.
2. Špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.2 - Návrh plnenia kritérií.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky,
zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom
jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Čl. III
Platobné podmienky
1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom banky kupujúceho, na základe predávajúcim
vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Predávajúci je oprávnený fakturovať len
kúpnu cenu pripadajúcu na tú časť predmetu plnenia, ktorá bola dodaná a kupujúcim prevzatá.
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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.
5. Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy voči kupujúcemu len
po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.
Čl. IV
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. bode 1. bude dodaný na základe preberacieho - odovzdávacieho protokolu. Termín
dodávky je stanovený najneskoršie do ...........xy............ (uviesť maximálne 270) 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 (napr. vis maior). 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 predávajúceho v Slovenskej republike.
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 pred plánovaným termínom odovzdania predmetu zmluvy alebo jeho časti..
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
Kupujúci je povinný 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 v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite,
vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie v mieste plnenia.
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2. Predávajúci je povinný pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri
odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaného automobilu a tento protokolárne odovzdať
poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.

Čl. VII
Záruka za akosť
1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu predávajúci poskytuje záruku ........................................ (dopíše
predávajúci pričom minimálne 60 mesiacov, alebo 150 000 km, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr v zmysle
záručných podmienok, ktoré tvoria nedeliteľnú časť kúpnej zmluvy ako príloha č. 4, pričom ustanovenia záručných
podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zmluvy sa pre určenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán
nepoužijú.
2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na
preberacom – odovzdávacom protokole).
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, 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. Záručnými podmienkami nemôže predávajúci
zúžiť rozsah práv kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

Čl. VIII
Servisné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný a pozáručný servis najmenej po dobu 5 rokov od posledného plnenia
spočívajúci v poskytovaní servisných prehliadok, opráv, údržby a dodávok originálnych náhradných dielov alebo
kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov minimálne v jednom servisnom stredisku vlastnom alebo zmluvného
partnera umiestnenom na území Slovenskej republiky so záväzkom vykonania uvedených služieb v primeranom čase.
2. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
3. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných
strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov. Uvedenú možnosť využije kupujúci v prípade, ak sa
nepodarí postupmi vo verejnom obstarávaní obstarať daný tovar alebo službu súvisiacu s predmetom tejto zmluvy
(dodávka servisu a náhradných dielov).
Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu bezodkladne zmenu servisného strediska, príp. zmenu jeho sídla.

Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025 % 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 niektorej povinnosti uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia (úžitkového automobilu) za každý deň
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omeškania pri ktorom 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.

Čl. X
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po riadnom dodaní podľa čl. IV tejto zmluvy.
Riziká vyplývajúce z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po
protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
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 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 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 bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora
- predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim.
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
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do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Predávajúci ku každému subdodávateľovi predkladá doklad o oprávnení dodávať tovar na
príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
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.
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. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akékoľvek
písomnosti súvisiace s touto dohodou sa považujú za doručené 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.
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 špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Návrh plnenia kritérií (príloha č. 1 ku súťažným podkladom)
Príloha č. 3 – Zoznam servisných stredísk v SR
Príloha č. 4 – Záručné podmienky
Príloha č. 5 – Výpis predávajúceho z registra partnerov verejného sektora

V xxxx, dňa xxx

V Banskej Bystrici, dňa ..................

Predávajúci:

Kupujúci:
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(návrh zmluvy na časť 2) Úžitkový automobil – stredný)
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:
Menom ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ..... Oddiel: ... Vložka číslo: ...
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Menom ktorej koná: 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 Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999,
Oddiel: Pš Vložka č.: 155/S
(ďalej len „ kupujúci“)
ďalej predávajúci a kupujúci spolu len ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť
nasledujúce nové úžitkové automobily za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:
P.č.

Položka

Značka, model

1.1.

B. Úžitkový automobil trojmiestny - furgon plechový

Počet ks
1 ks

Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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2. Predmetom zmluvy pri každom automobile je aj:
e) povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
 Výstražný trojuholník
 Bezpečnostná reflexná vesta
 Rezervné koleso
 Lekárnička
 Zdvihák
 Kľúč na kolesá
 Ťažné lano
f) doplnková výbava:
 Sada náhradných žiaroviek a poistiek
 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
 Gumové rohože - sada
g) dodanie dokumentácie:
 Platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách
v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku
 Servisná knižka v slovenskom jazyku
h) Zaškolenie obsluhy
Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania 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:
Značka, model

Cena (EUR)
bez DPH/ks

DPH
20%

Cena (EUR)
s DPH/ks

B. Úžitkový automobil trojmiestny - furgon
plechový

Cena za
Počet
položku (EUR)
ks
bez DPH
1 ks

Cena celkom za celý predmet zmluvy je .......... Slovom ............. EUR vrátane DPH.
2. Špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.2 - Návrh plnenia kritérií.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky,
zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom
jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Čl. III
Platobné podmienky
1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom banky kupujúceho, na základe predávajúcim
vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Predávajúci je oprávnený fakturovať len
kúpnu cenu pripadajúcu na tú časť predmetu plnenia, ktorá bola dodaná a kupujúcim prevzatá.
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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.
5. Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy voči kupujúcemu len
po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.
Čl. IV
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. bode 1. bude dodaný na základe preberacieho - odovzdávacieho protokolu. Termín
dodávky je stanovený najneskoršie do ...........xy............ (uviesť maximálne 270) 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 (napr. vis maior). 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 predávajúceho v Slovenskej republike.
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 pred plánovaným termínom odovzdania predmetu zmluvy alebo jeho časti..
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
Kupujúci je povinný 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 v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite,
vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie v mieste plnenia.
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2. Predávajúci je povinný pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri
odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaného automobilu a tento protokolárne odovzdať
poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
Čl. VII
Záruka za akosť
1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu predávajúci poskytuje záruku ........................................ (dopíše
predávajúci pričom minimálne 60 mesiacov, alebo 150 000 km, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr v zmysle
záručných podmienok, ktoré tvoria nedeliteľnú časť kúpnej zmluvy ako príloha č. 4, pričom ustanovenia záručných
podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zmluvy sa pre určenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán
nepoužijú.
2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na
preberacom – odovzdávacom protokole).
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, 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. Záručnými podmienkami nemôže predávajúci
zúžiť rozsah práv kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

Čl. VIII
Servisné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný a pozáručný servis najmenej po dobu 5 rokov od posledného plnenia
spočívajúci v poskytovaní servisných prehliadok, opráv, údržby a dodávok originálnych náhradných dielov alebo
kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov minimálne v jednom servisnom stredisku vlastnom alebo zmluvného
partnera umiestnenom na území Slovenskej republiky so záväzkom vykonania uvedených služieb v primeranom čase.
2. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
3. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných
strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov. Uvedenú možnosť využije kupujúci v prípade, ak sa
nepodarí postupmi vo verejnom obstarávaní obstarať daný tovar alebo službu súvisiacu s predmetom tejto zmluvy
(dodávka servisu a náhradných dielov).
Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu bezodkladne zmenu servisného strediska, príp. zmenu jeho sídla.

Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025 % 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 niektorej povinnosti uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia (úžitkového automobilu) za každý deň
omeškania pri ktorom 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.
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Čl. X
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po riadnom dodaní podľa čl. IV tejto zmluvy.
Riziká vyplývajúce z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po
protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
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 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 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 bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora
- predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim.
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 v súlade s § 11 odsek 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Predávajúci ku každému subdodávateľovi predkladá doklad o oprávnení dodávať tovar na
príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
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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.
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. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akékoľvek
písomnosti súvisiace s touto dohodou sa považujú za doručené 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.
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 špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Návrh plnenia kritérií (príloha č. 1 ku súťažným podkladom)
Príloha č. 3 – Zoznam servisných stredísk v SR
Príloha č. 4 – Záručné podmienky
Príloha č. 5 – Výpis predávajúceho z registra partnerov verejného sektora

V xxxx, dňa xxx

V Banskej Bystrici, dňa ..................

Predávajúci:

Kupujúci:
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(návrh zmluvy na časť 3) Úžitkové automobily – veľké)
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:
Menom ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ..... Oddiel: ... Vložka číslo: ...
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Menom ktorej koná: 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 Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999,
Oddiel: Pš Vložka č.: 155/S
(ďalej len „ kupujúci“)
ďalej predávajúci a kupujúci spolu len ako „zmluvné strany“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť
nasledujúce nové úžitkové automobily za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:
P.č.

Položka

Značka, model

1.1.

C. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový

5 ks

1.2.

D. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový (pojazdná dielňa)

2 ks

1.3.

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník

2 ks

1.4.

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník

1 ks

1.5.

G. Úžitkový automobil trojmiestny valník

2 ks
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Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Predmetom zmluvy pri každom automobile je aj:
i) povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
 Výstražný trojuholník
 Bezpečnostná reflexná vesta
 Rezervné koleso
 Lekárnička
 Zdvihák
 Kľúč na kolesá
 Ťažné lano
j) doplnková výbava:
 Sada náhradných žiaroviek a poistiek
 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
 Gumové rohože - sada
k) dodanie dokumentácie:
 Platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách
v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku
 Servisná knižka v slovenskom jazyku
l) Zaškolenie obsluhy
Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania 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:
Značka, model

Cena (EUR)
bez DPH/ks

DPH
20%

Cena (EUR)
s DPH/ks

C. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový
D. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(pojazdná dielňa)
E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník
F. Úžitkový automobil trojmiestny valník
G. Úžitkový automobil trojmiestny valník
Cena za celý predmet kúpnej zmluvy (EUR bez DPH)
Výška DPH 20% (EUR)
Cena za celý predmet kúpnej zmluvy (EUR s DPH)

Cena za
Počet
položku (EUR)
ks
bez DPH
5 ks
2 ks
2 ks
1 ks
2 ks

Cena celkom za celý predmet zmluvy je .......... Slovom ............. EUR vrátane DPH.
2. Špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.2 - Návrh plnenia kritérií.
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3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky,
zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom
jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Čl. III
Platobné podmienky
1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom banky kupujúceho, na základe predávajúcim
vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Predávajúci je oprávnený fakturovať len
kúpnu cenu pripadajúcu na tú časť predmetu plnenia, ktorá bola dodaná a kupujúcim prevzatá.
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.
5. Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy voči kupujúcemu len
po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.
Čl. IV
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. bode 1. bude dodaný na základe preberacích - odovzdávacích protokolov. Termín
dodávky je stanovený najneskoršie do ...........xy............ (uviesť maximálne 270) 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 (napr. vis maior). 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 predávajúceho v Slovenskej republike.
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 pred plánovaným termínom odovzdania predmetu zmluvy alebo jeho časti..
5. Pri odovzdaní - prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol,
podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za prevzatý.
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Čl. V
Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný 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 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. Predávajúci je povinný pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri
odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaného automobilu a tento protokolárne odovzdať
poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
Čl. VII
Záruka za akosť
1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu predávajúci poskytuje záruku ........................................ (dopíše
predávajúci pričom minimálne 60 mesiacov, alebo 150 000 km, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr v zmysle
záručných podmienok, ktoré tvoria nedeliteľnú časť kúpnej zmluvy ako príloha č. 4, pričom ustanovenia záručných
podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zmluvy sa pre určenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán
nepoužijú.
2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na
preberacom – odovzdávacom protokole).
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, 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. Záručnými podmienkami nemôže predávajúci
zúžiť rozsah práv kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
Čl. VIII
Servisné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný a pozáručný servis najmenej po dobu 5 rokov od posledného plnenia
spočívajúci v poskytovaní servisných prehliadok, opráv, údržby a dodávok originálnych náhradných dielov alebo
kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov minimálne v jednom servisnom stredisku vlastnom alebo zmluvného
partnera umiestnenom na území Slovenskej republiky so záväzkom vykonania uvedených služieb v primeranom čase.
2. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
3. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných
strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov. Uvedenú možnosť využije kupujúci v prípade, ak sa
nepodarí postupmi vo verejnom obstarávaní obstarať daný tovar alebo službu súvisiacu s predmetom tejto zmluvy
(dodávka servisu a náhradných dielov).
Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu bezodkladne zmenu servisného strediska, príp. zmenu jeho sídla.
Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025 % 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.
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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 niektorej povinnosti uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia (úžitkového automobilu) za každý deň
omeškania pri ktorom 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.
Čl. X
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po riadnom dodaní podľa čl. IV tejto zmluvy.
Riziká vyplývajúce z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po
protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
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 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 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 bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora
- predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim.
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.
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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 v súlade s § 11 odsek 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Predávajúci ku každému subdodávateľovi predkladá doklad o oprávnení dodávať tovar na
príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
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.
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. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akékoľvek
písomnosti súvisiace s touto dohodou sa považujú za doručené 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.
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 špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Návrh plnenia kritérií (príloha č. 1 ku súťažným podkladom)
Príloha č. 3 – Zoznam servisných stredísk v SR
Príloha č. 4 – Záručné podmienky
Príloha č. 5 – Výpis predávajúceho z registra partnerov verejného sektora
V xxxx, dňa xxx

V Banskej Bystrici, dňa ..................

Predávajúci:

Kupujúci:

53

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

(návrh zmluvy na časť 4) Mikrobus)
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:
Menom ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ..... Oddiel: ... Vložka číslo: ...
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Menom ktorej koná: 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 Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999,
Oddiel: Pš Vložka č.: 155/S
(ďalej len „ kupujúci“)
ďalej predávajúci a kupujúci spolu len ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť
nasledujúce nové úžitkové automobily za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:
P.č.

Položka

1.1.

H. Mikrobus 8+1

Značka, model

Počet ks
1 ks

Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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2. Predmetom zmluvy pri každom automobile je aj:
m) povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
 Výstražný trojuholník
 Bezpečnostná reflexná vesta
 Rezervné koleso
 Lekárnička
 Zdvihák
 Kľúč na kolesá
 Ťažné lano
n) doplnková výbava:
 Sada náhradných žiaroviek a poistiek
 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
 Gumové rohože - sada
o) dodanie dokumentácie:
 Platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách
v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku
 Servisná knižka v slovenskom jazyku
p) Zaškolenie obsluhy
Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania 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:
Značka, model

Cena (EUR)
bez DPH/ks

DPH
20%

Cena (EUR)
s DPH/ks

H. Mikrobus 8+1

Cena za
Počet
položku (EUR)
ks
bez DPH
1 ks

Cena celkom za celý predmet zmluvy je .......... Slovom ............. EUR vrátane DPH.
2. Špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.2 - Návrh plnenia kritérií.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky,
zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom
jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Čl. III
Platobné podmienky
1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom banky kupujúceho, na základe predávajúcim
vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Predávajúci je oprávnený fakturovať len
kúpnu cenu pripadajúcu na tú časť predmetu plnenia, ktorá bola dodaná a kupujúcim prevzatá.
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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.
5. Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy voči kupujúcemu len
po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.
Čl. IV
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. bode 1. bude dodaný na základe preberacieho - odovzdávacieho protokolu. Termín
dodávky je stanovený najneskoršie do ...........xy............ (uviesť maximálne 270) 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 (napr. vis maior). 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 predávajúceho v Slovenskej republike.
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 pred plánovaným termínom odovzdania predmetu zmluvy alebo jeho časti..
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
Kupujúci je povinný 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 v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite,
vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie v mieste plnenia.
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2. Predávajúci je povinný pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri
odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaného automobilu a tento protokolárne odovzdať
poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.

Čl. VII
Záruka za akosť
1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu predávajúci poskytuje záruku ........................................ (dopíše
predávajúci pričom minimálne 60 mesiacov, alebo 150 000 km, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr v zmysle
záručných podmienok, ktoré tvoria nedeliteľnú časť kúpnej zmluvy ako príloha č. 4, pričom ustanovenia záručných
podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zmluvy sa pre určenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán
nepoužijú.
2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na
preberacom – odovzdávacom protokole).
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, 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. Záručnými podmienkami nemôže predávajúci
zúžiť rozsah práv kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

Čl. VIII
Servisné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záručný a pozáručný servis najmenej po dobu 5 rokov od posledného plnenia
spočívajúci v poskytovaní servisných prehliadok, opráv, údržby a dodávok originálnych náhradných dielov alebo
kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov minimálne v jednom servisnom stredisku vlastnom alebo zmluvného
partnera umiestnenom na území Slovenskej republiky so záväzkom vykonania uvedených služieb v primeranom čase.
2. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
3. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných
strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov. Uvedenú možnosť využije kupujúci v prípade, ak sa
nepodarí postupmi vo verejnom obstarávaní obstarať daný tovar alebo službu súvisiacu s predmetom tejto zmluvy
(dodávka servisu a náhradných dielov).
Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu bezodkladne zmenu servisného strediska, príp. zmenu jeho sídla.

Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025 % 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 niektorej povinnosti uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia (úžitkového automobilu) za každý deň
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omeškania pri ktorom 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.

Čl. X
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po riadnom dodaní podľa čl. IV tejto zmluvy.
Riziká vyplývajúce z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po
protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
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 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 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 bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora
- predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim.

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
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subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Predávajúci ku každému subdodávateľovi predkladá doklad o oprávnení dodávať tovar na
príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

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.
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. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akékoľvek
písomnosti súvisiace s touto dohodou sa považujú za doručené 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.
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 špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Návrh plnenia kritérií (príloha č. 1 ku súťažným podkladom)
Príloha č. 3 – Zoznam servisných stredísk v SR
Príloha č. 4 – Záručné podmienky
Príloha č. 5 – Výpis predávajúceho z registra partnerov verejného sektora

V xxxx, dňa xxx

V Banskej Bystrici, dňa ..................

Predávajúci:

Kupujúci:
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Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

C.1 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových
poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane
všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu
a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia
o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného
objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.
Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám,
požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na
prevádzku a poistenie.

Časť predmetu zákazky:

1) Úžitkové automobily - malé
Množstvo: 4 ks
Obchodné meno:
Sídlo:

A. Úžitkový automobil dvojmiestny - furgon plechový
Kritérium:

Návrh plnenia kritéria:
Cena za 1 ks

Cena celkom za celú časť predmetu zákazky (4ks)
(4 x A) (uviesť v EUR bez DPH)

Cena za 4 ks

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť Spotreba PHM
za 1 ks
predmetu zákazky (4 ks)
(4 x A) (uviesť v l/100km).
Spotreba PHM
za 4 ks

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú Emisie CO2
za 1 ks
časť predmetu zákazky (4 ks)
(4 x A) (uviesť v g/km).
Emisie CO2
za 4 ks
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Časť predmetu zákazky:

2) Úžitkový automobil - stredný
Množstvo: 1 ks
Obchodné meno:
Sídlo:

B. Úžitkový automobil trojmiestny - furgon plechový
Kritérium:

Návrh plnenia kritéria:

Cena celkom za celú časť predmetu zákazky (1 ks) Cena za 1 ks
(uviesť v EUR bez DPH).

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť Spotreba PHM
za 1 ks
predmetu zákazky (1 ks) (uviesť v l/100km).
Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú Emisie CO2
za 1 ks
časť predmetu zákazky (1 ks) (uviesť v g/km).

Časť predmetu zákazky:

3) Úžitkové automobily - veľké
Množstvo: 12 ks
Obchodné meno:
Sídlo:
Kritérium:

Návrh plnenia kritéria:

C. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(5ks) (uviesť v EUR bez DPH)

Cena za 1 ks

D. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(2ks) (pojazdná dielňa) (uviesť v EUR bez
DPH)

Cena za 1 ks

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník
(2ks) (uviesť v EUR bez DPH)

Cena za 1 ks

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(1ks) (uviesť v EUR bez DPH)
G. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(2ks) (uviesť v EUR bez DPH)

Cena za 1 ks

Cena

celkom

za

celú

(5xC + 2xD + 2xE + 1xF + 2xG )

časť

Cena za 5 ks

Cena za 2 ks

Cena za 2 ks

Cena za 1 ks
Cena za 2 ks

predmetu

zákazky

(12ks)

(uviesť v EUR bez DPH)

C. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(5ks) (uviesť v l/100km).

Spotreba PHM za 1 ks
Spotreba PHM za 5 ks
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D. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(2ks) (pojazdná dielňa) (uviesť v l/100km).

Spotreba PHM za 1 ks

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník
(2ks) (uviesť v l/100km).

Spotreba PHM za 1 ks

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(1ks) (uviesť v l/100km).
G. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(2ks) (uviesť v l/100km).

Spotreba PHM za 1 ks

Spotreba PHM za 2 ks

Spotreba PHM za 2 ks

Spotreba PHM za 1 ks
Spotreba PHM za 2 ks

Kombinovaná spotreba PHM za celú časť predmetu zákazky (12 ks)
(5xC + 2xD + 2xE + 1xF + 2xG ) (uviesť v l/100km).
C. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(5ks) (uviesť v g/km).

Emisie CO2 za 1 ks

D. Úžitkový automobil trojmiestny – skriňový
(2ks) (pojazdná dielňa) (uviesť v g/km).

Emisie CO2 za 1 ks

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník
(2ks) (uviesť v g/km).

Emisie CO2 za 1 ks

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(1ks) (uviesť v g/km).
G. Úžitkový automobil trojmiestny valník
(2ks) (uviesť v g/km).

Emisie CO2 za 1 ks

Emisie CO2 za 5 ks

Emisie CO2 za 2 ks

Emisie CO2 za 2 ks

Emisie CO2 za 1 ks
Emisie CO2 za 2 ks

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú časť predmetu
zákazky (12 ks) (5xC + 2xD + 2xE + 1xF + 2xG ) (uviesť v g/km).
Časť predmetu zákazky:

4) Mikrobus
Množstvo: 1 ks
Obchodné meno:
Sídlo:

H. Mikrobus 8+1
Kritérium:

Návrh plnenia kritéria:

Cena celkom za celú časť predmetu zákazky
Cena za 1 ks
(1 ks) (uviesť v EUR bez DPH).
Kombinovaná spotreba PHM za celú časť Spotreba PHM za 1 ks
predmetu zákazky (1 ks) (uviesť v l/100km).
Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe za celú Emisie CO2 za 1 ks
časť predmetu zákazky (1 ks) (uviesť v g/km).
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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:

Časť predmetu zákazky

1) Úžitkové automobily - malé
A. Úžitkový automobil dvojmiestny - furgon plechový (4 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil dvojmiestny, príp. trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 75 kW
Krútiaci moment min. 250 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Užitočné zaťaženie min. 750 kg
Objem nákladného priestoru min. 3,7 m3
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, ASR, EBD
Palubný počítač
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy
Denné svietenie
Výškovo nastaviteľný volant
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Klimatizácia
Tónované sklá
Zadné dvojkrídlové dvere presklené
Bočné pravé posuvné dvere plechové
Zadný stierač + ostrekovač, vyhrievanie zadného okna
Deliaca mriežka s otvorom na dlhé predmety v zmysle Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Gumové rohože - sada
Ťažné zariadenie
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
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Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku
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Časť predmetu zákazky

2) Úžitkový automobil - stredný
B. Úžitkový automobil trojmiestny - furgon plechový (1 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 103 kW
Krútiaci moment min. 340 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Užitočné zaťaženie min. 1000 kg
Objem nákladného priestoru min. 6,5 m3
Výška nákladného priestoru min. 1725 mm
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, ASR, EBD
Palubný počítač
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Výškovo nastaviteľný volant
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Klimatizácia
Tónované sklá
Zadné dvojkrídlové dvere presklené
Bočné pravé posuvné dvere plechové
Zadný stierač + ostrekovač, vyhrievanie zadného okna
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Gumové rohože
Ťažné zariadenie
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku
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Časť predmetu zákazky

3) Úžitkové automobily - veľké
C. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový (5 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil skriňový trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Tempomat
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Parkovacie senzory vzadu
Ťažné zariadenie
Gumové rohože
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Vnútorné rozmery skrine min. (dxšxv) 4000x1750x1900 mm
Užitočné zaťaženie min. 910 kg
Zadné dvere plechové dvojkrídlové, otvárateľné do viac ako 220°
Bočné pravé dvere za spolujazdcom plechové
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, umývateľné obloženie bokov nákladného priestoru , odolné voči vode
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku
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D. Úžitkový automobil trojmiestny - skriňový
(pojazdná dielňa)

(2 ks)

Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil skriňový trojmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Tempomat
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Parkovacie senzory vzadu aj vpredu
Ťažné zariadenie
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Skriňová nadstavba:
Vnútorné rozmery skriňovej nadstavby min. (dxšxv) 3450x1750x2000 mm
Užitočné zaťaženie min. 950 kg
Zadné dvere presklené dvojkrídlové, otvárateľné do viac ako 220°
Bočné pravé dvere za spolujazdcom
Podlaha protišmyková, odolná voči vode
Ochranné, obloženie bokov nákladného priestoru dierovaným plechom
Dodatočné, zosilnené osvetlenie nákladného priestoru potrebné pre prácu v pojazdnej dielni
so samostatným vypínačom
Nástupný schodík bočný
Náhradné zimné pneumatiky
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Dielenská výbava zabudovaná vo vozidle:
1. trojfázová elektrocentrála so zváračkou a elektroštartom: 400/230 V / 50 Hz, zvárací prúd
40-200A, umiestnená na výsuvnej podlahe
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2. kompresor: 15 bar, olejový, dvoj piestový so zásobníkom - možnosť napájania cez
elektrocentrálu
3. stojanová vŕtačka: skľučovadlo do Ø 13, možnosť regulácie otáčok, prizmatický zverák,
možnosť napájania cez elektrocentrálu
4. stolová brúska: dvojkotúčová, min. 2-rýchlostná, Ø kotúča 180mm - možnosť napájania
cez elektrocentrálu
5. pracovný stôl s odkladacími šuplíkovými priestormi a zverákom – 100 mm na pravej strane
nákladného priestoru
6. odkladacie regále – s prestaviteľným delením a gumennými podložkami na ľavej strane
nákladného priestoru
7. Revízna správa od elektroinštalácie v nákladnom priestore vozidla (220V)
8. Držiak na plynové flaše
9. Držiak na hadice
10. Zverák 125 mm umiestnený na vysúvateľnej doske vrátane podpernej nohy v zadnej časti
vozidla
11. Upínacie lišty a pásy na zaistenie nákladu
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku

E. Úžitkový automobil sedemmiestny valník (2 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil sedemmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Štvorsedačka vzadu
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Ťažné zariadenie
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
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Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
Ložná plocha min. (dxš) 3300x2000 mm
Užitočné zaťaženie min. 900 kg
Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
Podlaha protišmyková
Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
Plachtová nadstavba demontovateľná - stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc
na vozidle
Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku
Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom
nákladu
Výklopný schodík na zadnom čele
Skrinka na náradie
Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku

F. Úžitkový automobil trojmiestny valník (1 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil trojmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
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Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Ťažné zariadenie
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
Ložná plocha min. (dxš) 4000x2000 mm
Užitočné zaťaženie min. 900 kg
Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
Podlaha protišmyková
Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
Plachtová nadstavba demontovateľná – stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc
na vozidle
Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku, striebornej farby, z dôvodu čo
najväčšieho odrazu slnečného žiarenia, aby nedochádzalo k prehrievaniu nákladného
priestoru pod plachtou.
Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom
nákladu
Výklopný schodík na zadnom čele
Skrinka na náradie
Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku

G. Úžitkový automobil trojmiestny valník (2 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil trojmiestny valník do hmotnosti 3,5 t kategórie N1
Výkon min. 120 kW
Krútiaci moment min. 380 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Pohon 4x4
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Dvojsedačka spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Airbag vodiča a spolujazdca
Denné svietenie
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Predné hmlové svetlomety
Elektricky ovládané predné okná
Spätné zrkadlá vyhrievané
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia
Tónované sklá
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie kabíny
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Ťažné zariadenie
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Spojler na kabíne na ochranu oplachtovania valníkovej nadstavby
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Náhradné zimné pneumatiky
Valníková nadstavba s plachtou:
Ložná plocha min. (dxš) 3500x2000 mm
Užitočné zaťaženie min. 900 kg
Vnútorná výška pod plachtou 1800 mm
Podlaha protišmyková
Nadstavba vybavená min. 4 kotviacimi bodmi na upevnenie nákladu
Plachtová nadstavba demontovateľná – stĺpiky delené s ponechaním predného čela a bočníc
na vozidle
Bočnice hliníkové sklopné, demontovateľné
Plachta odnímateľná s možnosťou nakladania na valník zboku, striebornej farby, z dôvodu čo
najväčšieho odrazu slnečného žiarenia, aby nedochádzalo k prehrievaniu nákladného
priestoru pod plachtou.
Ochranné predné čelo medzi kabínou a valníkom slúžiaci na ochranu kabíny pred nárazom
nákladu
Výklopný schodík na zadnom čele
Skrinka na náradie
Bočné a zadné zábrany proti podbehnutiu
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.: výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák, kľúč na matice alebo
skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac používaných),
podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku
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Časť predmetu zákazky

4) Mikrobus
Vyjadrenie uchádzača
ÁNO / NIE
resp. konkrétny údaj

H. Mikrobus 8+1 (1 ks)
Výrobca:
Model:
Úžitkový automobil deväťmiestny do hmotnosti 3,5 t kategórie M1
Výkon min. 110 kW
Krútiaci moment min. 340 Nm
Motor spĺňajúci platnú emisnú normu, min. EURO 6d temp
Samostatné sedadlo vodiča
Dvojsedadlo spolujazdca
Sedenie vzadu – v 2. a 3. rade trojsedadlo s možnosťou sklápania operadiel, odmontovateľné
sedadlá v prípade potreby prepravy väčšieho nákladu
Pravé bočné posuvné dvere na strane spolujazdca, presklené
Na ľavej strane za vodičom bez dverí, iba presklenie pre spolujazdcov
Presklené boky v časti pre cestujúcich v 2. a 3. rade
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Palubný počítač
Predpríprava na montáž GPS monitorovacieho zariadenia - je potrebné, aby vozidlo malo
definované prípojné body na pripojenie k zbernici s protokolom SAE J1939
ABS, ESP, EBD, ASR
Airbag vodiča a spolujazdca
Elektricky ovládané predné okná
Okná v 2. rade otvárateľné
Spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky ovládané
Predné hmlovky
Výškovo nastaviteľný volant
Klimatizácia a kúrenie vrátane priestoru pre cestujúcich vzadu
Tónované sklá
Parkovacie senzory vpredu aj vzadu
Tempomat
Imobilizér
Posilňovač riadenia
Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
Rádio so systémom handsfree spĺňajúci podmienky §4 ods.2 písm. m) zákona č.8/2009 Z.z.
Gumové rohože - sada
Predné a zadné zásterky
Ťažné zariadenie
Farba tmavozelená
Bezpečnostné značenie skiel leptaním
Náhradné zimné pneumatiky
Batožinový priestor:
Užitočné zaťaženie vozidla min. 900 kg
Objem nákladného priestoru po vymontovaní sedadiel v 3. rade min. 3,4 m2
Batožinový priestor (po odmontovaní sedadiel v 2. a 3. rade) vybavený min. 4 kotviacimi
bodmi na upevnenie nákladu
Zadné dvere dvojkrídlové, presklené s rozmrazovaním
Gumená podložka v batožinovom priestore
Povinná výbava podľa Vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.:
výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, rezervné koleso, lekárnička, zdvihák,
kľúč na matice alebo skrutky kolies, ťažné lano, sada náhradných žiaroviek a poistiek (najviac
používaných), podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
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Súčasťou dodávky každého vozidla bude nasledovná sprievodná dokumentácia:
Osvedčenie o evidencii vozidla
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Servisná knižka v slovenskom jazyku
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Príloha č. 3 k Súťažným podkladom
C.3 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene spoločnosti:
Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Úžitkové
automobily“, týmto čestne vyhlasujem, že
-

súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch

-

akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom kúpnej zmluvy, vrátane všetkých jej príloh

-

všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto
vyhlásení sú pravdivé a úplné,

-

Predkladám len jednu ponuku,
□1 ktorú som vypracoval sám
□1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
2Meno

a priezvisko osoby:
............................
Obchodné meno alebo názov:
............................
Adresa pobytu alebo miesto podnikania: ............................
Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:
............................

-

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods.
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-

oboznámil som sa s protikorupčnou politikou verejného obstarávateľa a som si vedomý svojich práv
a povinností v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení.

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácii,
alebo zamlčaných závažným spôsobom.
V ..............................., dňa ...............

.........................................................
meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

1
2

uchádzač zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná
uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje
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Príloha č. 4 k Súťažným podkladom
C. 4 Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky
Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene spoločnosti:
Ako uchádzač (ďalej len „predkladateľ ponuky“), ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní
na predmet zákazky „Úžitkové automobily“, týmto čestne vyhlasujem, že
1. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom,
že:
1.1 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača
v postupe tohto verejného obstarávania;
1.2 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním
tejto zákazky;
1.3 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania.
2. V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že
2.1 ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom
obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem
predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len
potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu,
schopnosti, alebo skúsenosti;
2.2 ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným
konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
2.3 ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných
konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i)
cien, /ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv)
predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné
obstarávanie;
2.4 ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až
2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom
obstarávaní;
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2.5 ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými
konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam
v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie1 týchto
konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie
sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3,
Ďalej vyhlasujem, že
-

všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, neskreslené
a úplné
som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V ..............................., dňa ...............

.........................................................
meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

1

pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa
pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené
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