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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie:  SPRÁVA  A  ÚDRŽBA  CIEST  PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 
                                (ďalej „SUC PSK“) 
Sídlo organizácie:    Jesenná  14,   080 05   P R E Š O V 
Telefón:                   +421 517563 700                                    
E-mail :    obstaravanie@sucpsk.sk   
Kontaktné osoby:     Ing. Miroslav Milý, vedúci oddelenia prevádzkových činností, mechanizácie a dopravy  
                                Dana Repeľová, oddelenie verejného obstarávania SÚC PSK                                

2   PREDMET ZÁKAZKY 
2.1  Názov predmetu zákazky:  
      Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku Zn. TATRA 
 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek tvorí samostatnú časť súťažných 

podkladov B.2 Opis predmetu zákazky. 
2.2 Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne  alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):  
 50114000-7 Oprava a údržba nákladných vozidiel 
      50116000-1 Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel 
2.3 Verejný obstarávateľ vyhlasuje predmetné verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže podľa § 66 
ods. 7 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej „zákon“ alebo „ZVO“) a predkladanie ponúk sa uskutoční podľa § 49 ods. 6 písm. a) zákona. 
 

3  ROZDELENIE PREDMETU  ZÁKAZKY   
3.1 Predmet zákazky je členený na sedem častí podľa jednotlivých oblastí takto:  

 Časť č. 1 GO T815 Bardejov 

 Časť č. 2 GO T815 Humenné 

 Časť č. 3 GO T815 Poprad 1 

 Časť č. 4 GO T815 Poprad 2 

 Časť č. 5 GO T815 Stará Ľubovňa 

 Časť č. 6 GO T815 Svidník 

 Časť č. 7 GO T815 Vranov nad Topľou 

3.2 Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických 
špecifikácií, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

3.3 Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na niekoľko častí predmetu 
zákazky, podľa bodu 3.1 týchto súťažných podkladov.  

3.4 Uchádzač predloží ponuku na požadovaný rozsah predmetu zákazky rozdelený na sedem časti v zmysle 
bodu 3.1 až 3.3.  

 

4  VARIANTNÉ RIEŠENIE  
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia. 

5   MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1 Dĺžka trvania zmluvy o dielo: v termíne najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy/platí pre každú GO resp. časť predmetu zákazky rovnako 
5.2 Miesto vykonania predmetu zákazky: dielenské priestory úspešného uchádzača/úspešných uchádzačov. 

6  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

poskytnutých zriaďovateľom verejného obstarávateľa, ktorým je Prešovským samosprávny kraj.  

  
 

mailto:obstaravanie@sucpsk.sk
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7  ZÁKAZKA 
7.1. Typ zákazky – nadlimitná zákazka na poskytnutie služby  
7.2. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby 
7.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť  súťažných podkladov 

B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky. 

8  LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. do 31.01.2019. 

8.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach 
pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o 
verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu 8.2. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9       DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

9.1  V zmysle § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní určuje verejný obstarávateľ pravidlá pre 
komunikáciu do 18. októbra 2018 v bodoch 9.2 až 9.6 týchto súťažných podkladov. Komunikácia a výmena 
informácií sa bude od 19. októbra 2018 uskutočňovať podľa pravidiel uvedených v bodoch 9.7 až 9.13 
týchto súťažných podkladov. 

9.2  Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi obstarávateľom a 
uchádzačmi sa bude uskutočňovať formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu 
byť doručené osobne, poštovou zásielkou, e-mailom, alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov 
cez PROFIL verejného obstarávateľa adresa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722 na 
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie resp. kombinovane. 

9.3  Pri poskytnutí informácií podaných záujemcami/uchádzačmi elektronickými prostriedkami, doručia sa tieto 
informácie na vyžiadanie verejného obstarávateľa aj v písomnej forme v určenej lehote. 
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania písomne 
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu kontaktného miesta: SUC PSK Jesenná 14, 
080 01 Prešov, kontaktná osoba: Dana Repeľová 

9.4  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich podaniach uvedie 
nasledovné údaje:  
- obchodné meno  

- sídlo/miesto podnikania  

- identifikačné číslo  

- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)  

- meno a priezvisko kontaktnej osoby  

- e-mailovú adresu kontaktnej osoby  

- telefónne číslo kontaktnej osoby. 

9.5  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie podanej elektronickými prostriedkami a informácie 
vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná 
forma.  

9.6  Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že elektronická komunikácia vo verejnom 
obstarávaní bude použitá vo väzbe na informáciu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk len v rámci 
poskytovania súťažných podkladov, vysvetľovanie súťažných podkladov, vybavenia žiadosti o nápravu, 
ostatná komunikácia do termínu na predkladanie ponúk; zároveň zverejnené na Profile verejného 
obstarávateľa na adrese https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
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9.7 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní 
od 19. októbra elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom 
systému ERANET dostupného na https://sucpsk.eranet.sk (ďalej len „ ERANET). 

 
9.8 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na 

URL adrese: https://sucpsk.eranet.sk. 
 

9.9   Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to 
písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 

9.10   Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:  
9.10.1 moment jej zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom elektronickej 
správy, ale len zverejňuje v systéme. 
9.10.2 prečítania v systéme ERANET  v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej 
správy a ak lehota stanovená zákonom alebo komisiou verejného obstarávateľa začína odo dňa doručenia 
informácie. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti: 

 doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi  
 prevzatie vybavenia žiadosti o nápravu uchádzačom/záujemcom 
 informácia o vylúčení, výbere záujemcov alebo nezaradení do dynamického nákupného systému  
 žiadosť o nahradenie subdodávateľa alebo tretej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti  
 
V prípade, ak si verejný obstarávateľ, uchádzač alebo záujemca elektronickú informáciu neprečíta do troch 
pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej informácie, považuje sa táto informácia za doručenú uplynutím 
posledného dňa uvedenej lehoty. 
 

9.10.3 moment odoslania informácie v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej 
správy a ktorá má byť prijímateľovi doručená v lehote stanovenej zákonom verejnom obstarávaní. Jedná 
sa najmä o nasledujúce skutočnosti: 

 doručovanie oznámenia o vybavení žiadostí o nápravu  

 zaslanie zápisnice z otvárania ponúk. 
 
9.11 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému ERANET, možno komunikáciu medzi 

verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v čase výpadku uskutočňovať aj prostredníctvom 
elektronickej schránky dostupnej na stránke www.slovensko.sk. V takom prípade sa elektronická 
komunikácia riadi pravidlami danými týmto elektronickým kanálom. 
 

9.12 Ak záujemca alebo uchádzač zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a 
nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí 
doručenie takejto žiadosti verejnému obstarávateľovi aj prostredníctvom systému ERANET , a to najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti uvedenými prostriedkami. Pokiaľ verejný obstarávateľ 
neobdrží žiadosť do 3 pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej 
podobe prostredníctvom systému ERANET (t.j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu 
písomnosti) verejný obstarávateľ môže na takúto žiadosť hľadieť tak, ako keby nebola podaná. 

 
9.13  Ak verejný obstarávateľ poskytne informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie 

je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ zabezpečí doručenie 
takejto informácie aj v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET, a to najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich 
obsah a nie je zaručená ich pravosť.  

 

10   VYSVETĽOVANIE, DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

10.1 V prípade nejasnosti podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a požiadaviek na predmet 
zákazky, uvedených v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch v lehote na predkladanie 
ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u obstarávateľa v súlade s čl. 9 
súťažných podkladov. 

10.2 Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení VO, v súťažných podkladoch alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 
dostatočne vopred. 

https://sucpsk.eranet.sk/
https://sucpsk.eranet.sk/
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10.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných 
na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa 
bodu 10.2 a 10.3 alebo v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

10.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo 
jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je 
povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

11 OBHLIADKA  PREDMETU  ZÁKAZKY 

11.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.  

11.2 Obhliadka predmetu zákazky z dôvodu overenia a získania potrebných informácií nevyhnutných na 
prípravu a spracovanie ponuky, sa uskutoční na základe výzvy uchádzačov (elektronicky resp. telefonicky) 
oslovením hlavného koordinátora, s ktorým bude operatívne dohodnutý časový harmonogram obhliadky s 
upresnením termínu a miesta stretnutia zúčastnených. 
Hlavným koordinátorom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky za verejného obstarávateľa je 
Ing. Miroslav Milý, kontakt: mily.miroslav@sucpsk.sk , č.t. 0915 965 483 
Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

Časť III. 

Príprava ponuky 

12 VYHOTOVENIE PONUKY   

12.1  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Celá ponuka musí byť predložená ako 
jeden celok, t. j. kompletne zviazaný dokument (napr. hrebeňovou väzbou). Uchádzač každý list 
predloženej ponuky jednoznačne očísluje vo formáte: číslo listu/celkový počet listov tak, aby 
korešpondoval s číslovaním dokumentov uvedenom v zozname predložených dokumentov vypracovanom 
podľa bodu 16.1.. 
 

12.2  Verejný obstarávateľ požaduje na základe ustanovenia § 49 ods. 6 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení predložiť ponuku v rozsahu podľa bodu 12.4. 

 
12.3  Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie,  ak nie je uvedený iný prípustný spôsob predloženia dokladu. 

 
12.4  V zmysle zákona 248/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ nevyžaduje 
od uchádzačov predkladanie ponúk obsahujúcich osobitne oddelenú a uzatvorenú časť ponuky označenú 
slovom „OSTATNÉ“ a osobitne oddelenú časť ponúk označenú „KRITÉRIA“. Uchádzač predloží všetky 
doklady v jednom obale, ponuku nie je potrebné členiť na časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“. 
 

12.5  Pre vyhotovenie dokladov a dokumentov predkladaných verejnému obstarávateľovi od 19.10.2018 platí 
nasledovné:  

12.5.1 Dokumenty a doklady sa predkladajú prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej adrese 
https://sucpsk.eranet.sk 

12.5.2 Dokumenty a doklady, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa 
prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované. 

12.5.3 Dokumenty a doklady, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému 
ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. 

12.5.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a 
dokladov, ktoré predložil uchádzač do tejto súťaže v zoskenovej podobe v prípade, ak sa stane 
úspešným alebo verejný obstarávateľ nadobudne pochybnosti o pravosti takto predložených dokladov 
a dokumentov.   
 

13    JAZYK PONUKY 
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku. 

mailto:mily.miroslav@sucpsk.sk
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13.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom 

do štátneho jazyka, okrem dokladov a dokumentov vyhotovených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

14     MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro. Požadované informácie o cenách, resp. finančných 
hodnotách v ďalších častiach ponuky (napr. doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti 
uchádzačov), budú vyjadrené v mene euro, resp. ekvivalent v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto 
meny platného v Národnej banke Slovenska ku koncu posledného kalendárneho roka. 
 

14.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

 
14.3 Ponúkaná cena bude zahŕňať súvisiace náklady na všetky nevyhnutné úkony potrebné na dodanie 

predmetu zákazky podľa technických požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v súťažných 
podkladoch časti B.2 Opis predmetu zákazky. Všetky ceny žiadame uviesť s presnosťou na eurocenty, t. j. 
na dve desatinné miesta.  
 

14.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

14.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom  DPH, upozorní v ponuke. 

14.6 Uchádzač v súvislosti s predložením ponukovej ceny zohľadní všetky súvisiace náklady v zmysle 
súťažných podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky (napr. clo, dovoznú prirážku, spotrebnú daň, daň 
z pridanej hodnoty, maržu, náklady na servisné služby, dopravné a ďalšie náklady) a premietne ich do 
jednotkovej ceny, ktorá bude uvedená v ponuke uchádzača. Do kalkulácie jednotkovej ceny uchádzač 
premietne aj všetky zmluvné požiadavky verejného obstarávateľa a súvisiace náklady s plnením predmetu 
plnenia zmluvy počas jej doby trvania. 

 

15  ZÁBEZPEKA PONUKY 

15.1.  Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

16  OBSAH PONUKY 
 
16.1  Ponuka musí obsahovať tieto doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom v zmysle 

súťažných podkladov: 
16.1.1 Obsah ponuky - zoznam predložených potvrdení, dokladov a dokumentov s uvedením čísla 

listu, na ktorej sa uvedený dokument nachádza, podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

16.1.2 vyplnený formulár (verejný obstarávateľ nedefinuje formu predloženia)„Všeobecné informácie o 
uchádzačovi“ s uvedením názvu, adresy, resp. sídla  uchádzača, právnej formy, štatutárneho 
orgánu, IČO, DIČ, telefonického kontaktu a faxu, e-mail kontaktných osôb, meno a funkciu 
kontaktnej osoby pre daný predmet zákazky; V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, 
vyplní a predloží tento formulár každý jej člen; 

16.1.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a podľa časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, 

16.1.4 čestné vyhlásenia a ostatné požadované dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 
preukazuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch 
časť A.3 Požiadavky verejného obstarávateľa, 

16.1.5 vyplnený formulár podľa časti A.4 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
16.1.6 návrh zmluvy/zmlúv v jednom vyhotovení v rozsahu a spôsobom uvedenom v súťažných 

podkladoch časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky vrátane prílohy č. 1 
zmluvy Technická a cenová špecifikácia (podľa časti B.2 Opis predmetu zákazky, Príloha č. 5 
SP) a prílohy č. 2 Zoznam odborných zamestnancov poskytovateľa (podľa časti A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov, Príloha č. 2 SP); podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 



                                                                                                                 

Súťažné podklady PREŠOV  -  2018 Strana 9/36 
 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

16.1.7 ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD, USB) – žiadame o to, 
aby bola zhoda medzi listinnou a elektronickou podobou ponuky, okrem pečiatok a podpisov, 
ktoré sa anonymizujú. 
 

Všetky dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v 
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
16.2  Ak súčasťou ponuky nebudú vyhlásenia uchádzača, doklady, dokumenty  a potvrdenia podľa tohto bodu 

takáto ponuka bude z verejnej súťaže vylúčená vo väzbe na platné ustanovenia zákona. 

16.3  Z dôvodu prehľadnosti predložených dokladov, resp. celej ponuky pri vyhodnocovaní podmienok účasti 
a požiadaviek uchádzačov verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom v predloženej ponuke dodržať 
poradie požadovaných dokumentov. 

 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
17      UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

17.1  Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, pričom nemôže byť členom skupiny, ktorá predkladá 
ponuku. 

17.2  Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne. 
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

17.3  Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 17.1, 
obstarávateľ vylúči takúto ponuku z ďalšieho procesu vyhodnotenia. 

17.4  Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 17.2, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

17.5  Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne 
alebo skupina fyzických osôb resp. právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto 
skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, 
má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 30 požadovanú právnu formu. 

Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov 
a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ nepožaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred 
podpisom zmluvy vytvorili spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka. Verejný 
obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na 
samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného 
zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 
829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného 
vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre 
všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dohovoreného účelu, pre ktorý 
združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na 
zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dohovoreného účelu združenia a na 
vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude 
združenie vystupovať. 

18 SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY                  

18.1  Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. 

18.2  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky na adresu uvedenú v bode 20.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom telefonické overenie doručenia ponuky na 
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podateľňu verejného obstarávateľa  v súvislosti s dodržaním stanoveného dátumu a času na predloženie 
ponuky voči povinnosti obstarávateľa vyzdvihnúť poštové zásielky v čase počas stanoveného dátumu.  

18.3  Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 18.2, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

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

18.5  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 20.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

18.6   Verejný obstarávateľ požaduje okrem predloženia ponuky v origináli súčasne predloženie kópie ponuky na 
elektronickom nosiči v zmysle ustanovenia § 22 zákona. Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude 
uchádzačom predložená vo formáte PDF s uvedením označenia hesla súťaže a obchodného mena 
uchádzača, s obsahom ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejňovania dokumentov na 
webovom sídle ÚVO vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informácií 
označených napríklad ako “DOVERNÉ”. 

18.7   Uchádzač nesprístupní tie časti dokumentov, ktoré označí napríklad ako “DOVERNÉ” resp. „Obchodné 
tajomstvo“. Dokumenty na zverejnenie musia byť dodané v súlade so zákonom na ochranu osobných 
údajov. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, 
ktoré uchádzač považuje za dôverné, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade 
s platnou legislatívou.  Ak uchádzač označí časť svojej ponuky ako obchodné tajomstvo alebo ako časť 
dôvernú, takáto časť sa neskenuje ! 

 

19  OZNAČENIE  PONUKY                  

19.1  Uchádzač vloží ponuku do jedného nepriehľadného uzavretého obalu, ktorý musí byť zapečatený proti 
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 19.2. 

 
19.2  Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

19.2.1  adresa uvedená v bode 20.1, 
19.2.2  adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
19.2.3  označenie verejnej súťaže „Verejná súťaž – Neotvárať! - GO vozidiel na ZÚC” 

 
19.3  Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne, na obale takejto ponuky musí byť uvedené označenie „SKUPINA“ a v ďalšom 
riadku pod týmto označením musia byť uvedené obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania 
všetkých členov tejto skupiny. Táto podmienka platní aj v prípade, ak niektorý z členov skupiny je 
oprávnený konať za ostatných členov skupiny. 
 
 

20  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY                  

20.1  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:  
Názov : SPRÁVA  A  ÚDRŽBA  CIEST  PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 

 S í d l o: PREŠOV                                                                PSČ:    080 05 
 Ulica:     Jesenná                                                  Číslo:   14 
 Poschodie:  II.                                        Miestnosť: sekretariát, č. d. 303 
 Úradné hodiny podateľne verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže – pracovné dni:  
 Pondelok-Piatok: 7:00 – 15:00 hod. 

20.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.10.2018 o 08:30 hod. 

20.3  Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2, sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

20.4  Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, 
zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

21  OTVÁRANIE PONÚK 

21.1  Otváranie ponúk  sa uskutoční na adrese : 
Názov: SPRÁVA  A  ÚDRŽBA  CIEST  PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 
S í d l :  PREŠOV                                    PSČ:    080 05 
Ulica:    Jesenná         Číslo:   14 
Poschodie:  II.        Miestnosť: zasadačka, č. d. 305 

 
21.2  Otváranie ponúk  sa uskutoční dňa 15.10.2018 o 9:00 hod. a je verejné. 
 
21.3  Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk. 
 

21.4  Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická 
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na 
otváraní preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. V prípade predloženia ponuky skupinou, preukáže sa zástupca na 
otváraní splnomocnením na zastupovanie skupiny uchádzačov podpísaným oprávnenými zástupcami 
všetkých členov skupiny uvedených na obálke ponuky a preukazom totožnosti. Splnomocnenia zástupcov 
uchádzačov k účasti na otváraní sa stávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.  

  
21.5  Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodu 21.4 sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné 

mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie 
ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. 

 
21.6  Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do piatich 

dní zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, 
adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. 

 

22 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Upozornenie verejného obstarávateľa pre tento proces verejného obstarávania: 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZVO“) rozhodol, že vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. 
Vo verejnej súťaži sa ponuky predkladajú postupom podľa § 49 ods. 6 písm. a) ZVO. 

 
22.1  Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní bude založené na posúdení 

splnenia: 
22.1.1    osobného postavenia,  
22.1.2 finančného a ekonomického postavenia, ak sa uplatňuje, 
22.1.3    technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak sa uplatňuje. 

22.2  Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 
podmienok účasti: 
22.2.1  podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, 
22.2.2  ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne, 
22.2.3  ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 

22.3 Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 
40 ZVO a § 152 ods. (4) ZVO. V zmysle § 152 ods. (5) ZVO, verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 
ods. (4) ZVO oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. (2) písm. b) a c) ZVO.  

22.4 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti preukázať v ponuke predložením jednotného európskeho 
dokumentu podľa § 39 zákona. 

22.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy,  keď  z predložených dokladov nemožno posúdiť  ich  platnosť  alebo 
splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide 
o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému 
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to uchádzač povinný urobiť v lehote podľa § 40 ods. 4 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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22.6 Lehota  na  predloženie  alebo  doplnenie  dokladov  preukazujúcich splnenie  podmienok  účasti  vo 
verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo 
záujemca predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 
v posledný deň lehoty. 

22.7 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný 
obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré  sú  všeobecne známe,  a verejný obstarávateľ, 
ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho 
činnosti. 

22.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 
ZVO. 

 
 

23  OPRAVA CHÝB 

23.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
 

23.1.1  rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 
slovom, 

23.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 

23.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 
s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej 
jednotkovej ceny, 

23.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 
správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

23.1.5 rozdielu medzi hodnotami uvedenými v návrhu na plnenie kritérií a iných dokumentoch v ponuke 
(napr. návrhu zmluvy, prílohe zmluvy, cenovej ponuke a pod.); komisia verejného obstarávateľa po 
preskúmaní jednotlivých dokumentov určí pravdepodobnú chybu a bude s návrhom na opravu 
kontaktovať uchádzača písomne. 

23.2  O každom návrhu na opravu bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie 
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na plnenie jednotlivých 
kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

 

24   PRESKÚMANIE PONÚK 

24.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
24.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 16,  
24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, 
24.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto 
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

24.3  Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný a ani 
nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

24.4  Uchádzač bude požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať neobvykle 
nízku ponuku. 

24.5  V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady 
súvisiace s poskytnutím práce podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

24.6  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača, ak komisia neuzná odôvodnenie návrhu 
ceny za dostatočné, alebo ak uchádzač neodôvodní návrh v lehote určenou komisiou. 

24.7  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
24.8  Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa podľa bodov 24.1 a 24.2 bude 

z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

 

25  HODNOTENIE PONÚK 

25.1  Na proces vyhodnocovania ponúk budú aplikované postupy v zmysle § 53 ZVO.  
25.2  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1 a 24.2 a neboli z verejnej 

súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.4 Kritériá na 
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 
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Časť VI. 

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 vyhodnotenie  ponúk a zodpovedné 
osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

26.2  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 (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.). V prípade, že ponuka uchádzača bude 
vyhodnotená ako úspešná, zverejňovanie uzatvorenej zmluvy sa bude riadiť podľa zákona č. 546/2010 
Z.z. 

26.3  Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov. 

26.4  Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), 
akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému bude pridružený 
(ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len 
„poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku 
skutočnostiam, zisteným počas platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky 
dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik 
alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade 
s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
obstarávateľa. 

26.5  Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47 a Občianskeho zákonníka a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv pri ustanoveniach 
zmluvy (anonymizovanie), ktoré dodávateľ označí ako dôverné, vyplývajúce z § 17 Obchodného zákonníka 
týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka  týkajúceho sa práva na ochranu 
osobnosti (ďalej „právne predpisy“). 

 
 
 

27  OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

27.1  Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom 
verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 164 zákona č.343/2015 Z.z. podať obstarávateľovi na 
vybavenie žiadosť o nápravu resp. podľa § 170 zákona č.343/2015 Z.z. námietku proti postupu verejného 
obstarávateľa. 

 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

28  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 
28.1  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 25, bude zaslané oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.   
28.2  Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom 

jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola 
prijatá vrátane poradia uchádzačov. 

 

 
29 UZAVRETIE A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

29.1  Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk podľa § 56, 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.  
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29.2  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 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 alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.V súlade s výzvou na predkladanie 
ponúk a s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, bude predmet zákazky financovaný z 
finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 

29.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž na predmet zákazky definovaný v časti B.2 
Opis predmetu zákazky, v závislosti od úspešným uchádzačom ponúknutej ceny vrátane DPH, v prípade, 
ak výška finančných zdrojov verejného obstarávateľa bude nižšia ako cenová ponuka úspešného 
uchádzača. 

29.4  Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne 
vyzvaní.  

29.5  V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred 
uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
obstarávateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. 

29.6  Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a  účinnosť 
nadobudne podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

29.7  V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito SP, 
príslušné ustanovenia ZVO v znení platnom v čase vyhlásenia postupu VO a ostatných relevantných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej Republiky. 

29.8  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 
uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

29.9  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predpokladaných ponúk, ak sa zmluvné 
podmienky v návrhu zmluvy predloženej uchádzačom budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, 
ktoré znevýhodňujú verejného obstarávateľa. 

29.10  Prípadné zmeny zmluvy nesmú byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 

30 SUBDODÁVKY 

30.1  Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač/uchádzači v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedli údaje o všetkých známych subdodávateľoch (s výnimkou dodávateľa materiálov), 

          o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o VO 
a predložili čestné vyhlásenie, že spĺňajú resp. v čase plnenia budú spĺňať podmienku podľa § 32 ods. 
1 písm. a) až f) zákona o VO vo vzťahu k tej časti plnenia zákazky, ktorú má tento subdodávateľ 
plniť. 

30.2  Verejný obstarávateľ považuje za subdodávateľa hospodársky subjekt, ktorý bude pre úspešného 
uchádzača vykonávať práce na komplet skupine (za komplet skupinu sa považuje súbor položiek v zmysle 
členenia skupín podľa technickej a cenovej špecifikácie - Príloha č. 5 SP). Za subdodávateľa sa 
nepovažuje dodávateľ náhradných dielov. 

30.3  Poskytovateľ  je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať  zák.č. 343/2015 ZVO s dôrazom na 
postupy a ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávatelia poskytovateľa, musia spĺňať 
podmienku účasti podľa § 32  ods. 1 písm. a) až f) ZVO. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, 
t.j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie predmetu zmluvy. Zistený 
nesúlad v zmysle uvedených podmienok bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií.  

30.4  V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je poskytovateľ  povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na 
schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 písm. a) až f) 
ZVO.  Súčasťou požiadavky poskytovateľa bude uvedenie údajov o osobe/osobách oprávnenej/ných konať 
za subdodávateľa v rozsahu podľa § 41 ods.3 ZVO, zoznam položiek špecifikácie prác, ktoré bude 
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realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorý má subdodávateľ plniť. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií. Poskytovateľ nie je oprávnený 
bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa. 

30.5  Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa(ľov). 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
 
1  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 
PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok 
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

 
2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  
Nevyžaduje sa. 

 
3  PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ 

A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na 
dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý 
úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, 
resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.  

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

3.1  § 34 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb 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 zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, postačuje predložiť 
iba Zoznam poskytnutých služieb. Verejný obstarávateľ si v danom prípade vyhradzuje právo preveriť 
informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname.  

3.2  § 34 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na 
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,  

3.3 § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 -  certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou 
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom, 
vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality 
vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 až 3.3:  
3.1  Uchádzač musí predloženými dôkazmi o plnení (referenciami) preukázať realizáciu opráv rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania, t.j. od 09/2015, rok 2016, rok 2017 až do 09/2018. 

K posúdeniu technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať služby rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. opravy resp. generálne opravy ( „GO“) posýpacích vozidiel 
vrátane sypacej nadstavby na podvozku Tatra 815, pričom tento popis platí pre časti 1 až 6.  K ponuke pre časť 
č. 7 bude verejný obstarávateľ akceptovať služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky, t. j. opravy resp. generálne opravy posýpacích vozidiel bez sypacej nadstavby resp. vrátane nadstavby 
na podvozku Tatra 815. Prílohu predloženého Zoznamu poskytnutých služieb budú tvoriť  objednávateľmi 
potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; vykonávateľ: názov, sídlo IČO; 
popis realizovaných prác resp. druh poskytnutej služby, EČV opraveného MV, skutočne fakturovaná cena 
vrátane DPH, lehoty dodania, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie musia obsahovať písomné 
hodnotenie objednávateľa s uvedením mena a podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa, u ktorého si 
možno uvedené informácie overiť. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky 
požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname poskytnutých služieb. Verejný obstarávateľ doporučuje 
uchádzačovi v ponuke spracovať zoznam a referencie predložiť podľa odporúčanej predlohy v prílohe č. 1 
súťažných podkladov – Zoznam poskytnutých služieb. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia 
vzájomne korešpondovať. 

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, musí pre túto časť preukázať realizáciu opráv 
sumárne v počte min. 2 referencie/opravy za požadované obdobie. V prípade, ak uchádzač predkladá 
ponuku na počet častí dve až päť, musí za tieto časti preukázať realizáciu opráv za požadované obdobie 
sumárne v celkovom počte násobku dvoch referencií/opráv v závislosti od počtu častí, na ktoré predkladá 
ponuku. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na počet častí päť až sedem, musí za tieto časti 
preukázať za požadované obdobie sumárne v celkovom počte min. desať referencií k realizovaným 
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opravám. K ponuke predloženej pre časť č. 7 bude verejný obstarávateľ akceptovať min. dve referencie, t.j. 
opravy resp. generálne opravy posýpacích vozidiel bez sypacej nadstavby resp. vrátane nadstavby na 
podvozku Tatra 815. 

       Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie,                              
pričom v ponuke musí byť uvedená informácia o prístupe do databázy tých objednávateľov, ktorých 
referencie na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač v tomto procese obstarávania 
využíva resp. takéto referencie v tlačenej forme s podpisom oprávneného zástupcu uchádzača v ponuke 
predložiť. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia 
medzi podmienky účasti:  
Vzhľadom na predpokladaný rozsah zákazky je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné skúsenosti 
s poskytnutím služby v požadovanom rozsahu ako je predmet zákazky. 
 

3.2  Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii vyškolený personál s odbornými skúsenosťami a zručnosťami. 

Uchádzač predloží požadované informácie formou zoznamu odborných zamestnancov poskytovateľa, ktorí 
sa budú priamo podieľať na plnení predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, 
vzdelanie, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, prax u zamestnávateľa, prax celkom. Prílohou zoznamu 
musí byť doklad o absolvovaní odborných školení uvedených výkonných zamestnancov. 

       V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na jednu až tri časti predmetu zákazky, musí preukázať, že 
disponuje min. jednou osobou v profesii mechanik, jednou osobou v profesii autoelektrikár a jednou osobou 
v profesii klampiar. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na štyri až päť častí, musí preukázať, že má 
k dispozícii personál s odbornými skúsenosťami a zručnosťami, t.j. min. dve osoby v profesii mechanik, dve 
osoby v profesii autoelektrikár a dve osoby v profesii klampiar. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na 
šesť alebo všetkých sedem častí, musí preukázať, že má k dispozícii personál s odbornými skúsenosťami 
a zručnosťami, t.j. min. tri  osoby v profesii mechanik, tri osoby v profesii autoelektrikár a tri osoby v profesii 
klampiar. Všetci v zozname uvedení zamestnanci musia preukázať minimálne 12 mesiacov odbornej praxe 
vo vykonávanej profesii pri poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky, údajom uvedeným v Zozname odborných zamestnancov poskytovateľa. Uchádzač predloží 
doklady o absolvovaní odborných školení uvedených výkonných zamestnancov za každú požadovanú 
profesiu a za minimálne  požadovaný počet odborných zamestnancov v závislosti od počtu častí, na ktoré 
predkladá ponuku. 

       Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia 
medzi podmienky účasti:  

       Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač k dispozícii personálne kapacity s 
požadovaným vzdelaním a praxou. 

 
3.3  Uchádzač musí preukázať že má zavedený systém zabezpečenia kvality.  
       Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia 

medzi podmienky účasti: Preukázanie splnenia noriem zabezpečenia kvality aplikovaných uchádzačom 
počas dodania predmetu zákazky. 

 
 
4. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti 

4.1 Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov tak, ako je 
uvedené v Oznámení o vyhlásení VO a v týchto súťažných podkladoch. 

4.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má 
zabezpečiť.  

4.3 V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho 
dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona, 
vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, 
ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.  
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné stiahnuť na linku: 
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-
553.html  VERZIA 2 
 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
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4.4 V prípade, ak uchádzač uplatní postup uvedený v bode 4.4, predloží vyplnený formulár podľa tohto bodu v 
papierovej forme ako súčasť ponuky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzač v ponuke 
predloží vyplnený formulár v jednom vyhotovení. 
Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je k dispozícii aj na adrese: 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=SK  
4.5 Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne 
prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj 
informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej 
databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=SK
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PRÍLOHA Č. 1 – ODPORÚČANÁ PREDLOHA 

 

 
 

ZOZNAM  POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB 
za požadované rozhodné obdobie od 09/2015 do 09/2018 

 
 

  Obchodné meno alebo názov 
  uchádzača:     ......................................................................... 
   
  Adresa podnikania, resp. sídlo  
  uchádzača:       ......................................................................... 
  
  Uchádzač prehlasuje, že ponuku predkladá na tieto časti predmetu zákazky: 
  (uchádzač uvedie por. Číslo a názov časti, na ktoré predkladá ponuku) 
   ......................................... 
   ......................................... 
 
Obchodné meno a 
sídlo odberateľa: 
 IČO odberateľa: 

EČV  
Opravovaného 
motor. vozidla 
 

Druh poskytnutej služby/ 
Popis realizovaných prác 
na oprave /GO 
 

Skutočne 
fakturovaná cena 

 ( v € vrátane 
DPH) 

Lehota 
dodania 

(mesiac/rok) 

Kontaktná  
osoba a 

telefonický 
kontakt 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 

 
 
 
Podpis: ………………………………………………………………………………………………………. 
 /osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača/   
 
 
 
Dátum: ............…………  
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PRÍLOHA č. 2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy 
 
 

Zoznam odborných zamestnancov poskytovateľa  
 

 
 
Uveďte zoznam pracovníkov, ktorí budú realizovať opravy MV v rámci predmetu zákazky. 
Minimálne  požadovaný počet  pracovníkov uviesť podľa bodu 3.2 tejto časti súťažných podkladov 
za požadované profesie: mechanik, autoelektrikár a klampiar. 

Prílohou zoznamu musí byť doklad o absolvovaní odborných školení uvedených výkonných 
zamestnancov. 

Poznámka VO: Tento text v prílohe č. 2 zmluvy neuvádzať! 
 
 
Meno a priezvisko/               Vzdelanie    Právny   vzťah                      Prax u zamestnávateľa (roky)/     
Profesia                                                      k uchádzačovi                      Dĺžka praxe celkom (roky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis :  ............................................................................................... 
              (osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača) 
 
 
Dátum: ......................... 
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A.3  POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1.  Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzačov predložiť čestné vyhlásenia a ďalšie dokumenty vo 
väzbe na bod 16. Obsah ponuky súťažných podkladov časť A.1 Pokyny pre uchádzačov v tomto rozsahu: 

1.1 Vyhlásenie uchádzača v presnom znení, že: 

„Súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania v súťažných podkladoch a že pochopil obsah súťažných podkladov 
a nemá k nim výhrady“; vyhlásenia musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

1.2  Vyhlásenie uchádzača v presnom znení, že: 

„Údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé a uchádzač pri stanovení konečnej ceny zohľadnil všetky 
predpokladané riziká a skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky vrátane všetkých ďalších 
nákladov, ktoré sú potrebné na kompletné plnenie predmetu zmluvy tak, aby predmet zákazky bol užívania 
schopný“; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

1.3 Vyhlásenie uchádzača v presnom znení, že: 

„Uchádzač prehlasuje, že predložená cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 
technickej špecifikácie a parametrov predmetu zákazky stanovených v súťažných podkladoch časť B.2 
Opis predmetu zákazky.“ citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

1.4 Vyhlásenie uchádzača v presnom znení (aj v prípade, ak uchádzač v čase predkladania ponuky neuvažuje 
so subdodávateľom):  

„Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia predmetu zákazky bude spĺňať podmienky 
účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.“; 

1.5  v prípade skupiny uchádzačov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený 
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

1.6 v prípade skupiny uchádzačov čestné vyhlásenie skupiny uchádzačov, podpísané všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v 
prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom predložia doklad o vytvorení právneho vzťahu pre riadne 
plnenie predmetu zákazky. 

1.7 Zoznam subdodávateľov požaduje verejný obstarávateľ uchádzačom predložiť aj v prípade, ak 
subdodávateľov v čase predkladania ponuky neuplatňuje. V tomto prípade uchádzač v stĺpci Podiel 
subdodávky  uvedie hodnotu 0,00 %. 
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A.4  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa jednotlivých častí, na ktoré je predmet zákazky rozdelený, 
je najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa 
bodu 14 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v mene euro. 

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 
uvedených v jednotlivých ponukách jednotlivo za každú časť samostatne, týkajúcich sa celkovej ceny 
vrátane DPH za dodanie predmetu zákazky. 

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien za uskutočnenie predmetu 
zákazky podľa bodu  2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v mene euro vrátane DPH, uvedených 
v ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne za uskutočnenie predmetu zákazky, 
t. j. jednotlivých častí predmetu zákazky,  najnižšiu cenu. 

4. Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa jednotlivých častí predmetu 
zákazky, stanovených verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tejto 
časti súťažných podkladov, podľa prílohy č.4 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Na 
otváraní ponúk verejný obstarávateľ za účasti uchádzačov zverejní podľa tohto dokumentu obchodné 
meno, adresu alebo sídlo a uchádzačom uvedený návrh na plnenie kritéria. 

5. V prípade rovnakých celkových ponúkaných cien úspešný bude uchádzač, ktorý vo svojej ponuke uvedie v 
návrhu zmluvy o dielo kratšiu lehotu poskytnutia služby. 

6. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť každú časť predmetu zákazky podľa súťažných podkladov časť A.1 
Pokyny pre uchádzačov bod 3. samostatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Súťažné podklady PREŠOV  -  2018 Strana 23/36 
 

PRÍLOHA č. 4 
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

 
Generálne opravy posypových vozidiel  

na zimnú údržbu ciest na podvozku zn. TATRA 
 
Obchodné meno,  
resp. názov uchádzača: ……………………………………………… 
 
 
Adresa, resp. sídlo uchádzača:    ..................…………………………… 
 
 

 
 
P.Č. 

 
NÁZOV ČASTI 

KRITÉRIUM: 
Cena za predmet zákazky  

vrátane DPH ( V € ) 

 
1. 

GO T815 Bardejov  

 
2. 

GO T815 Humenné  

 
3. 

GO T815 Poprad 1  

 
4. 

GO T815 Poprad 2  

 
5. 

GO T815 Stará Ľubovňa  

 
6. 

GO T815 Svidník  

 
7. 

GO T815 Vranov nad Topľou  

 
 
Požiadavky verejného obstarávateľa:  
V prípade, ak uchádzač nepredkladá ponuku na niektorú z častí predmetu zákazky, upozorní na to v príslušnom 
riadku textom:  „N e s t a n o v e n á“ 
Uchádzač musí bezpodmienečne vyplniť v uvedenej tabuľke návrh na plnenie kritéria v príslušnej uvedenej 
jednotke číselnou hodnotou, nie odkazom na údaje uvedené v ponuke. V návrhu na plnenie kritérií sa nesmie 
vyskytovať „0“ alebo záporné číslo!  
Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi 
spoločne, v záhlaví návrhu na plnenie kritérií musí byť uvedené označenie „SKUPINA“ a v ďalšom riadku pod 
týmto označením musia byť uvedené obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov 
tejto skupiny.  

 
 
 
Pečiatka a podpis: ………………………………………………………………........... 
   /osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača/   
 
 
V ..........................., dňa : ……………… 
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B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. V nižšie uvedených častiach zmluvy/zmlúv sú uvedené zmluvné podmienky verejného obstarávateľa 

(objednávateľ), ktoré uchádzač (poskytovateľ) doplní o svoje údaje, môže rozšíriť zmluvu aj o iné časti, 
ktoré nesmú obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a 
podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných 
podkladoch.  

2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie a vypracovanie návrhu zmluvy za každú časť v jednom 
vyhotovení v súlade  so súťažnými podkladmi a predložiť v súlade  so súťažnými podkladmi.  

3. Uchádzač predloží  návrh zmluvy/zmlúv vrátane uvedenia ceny celkom v jednom vyhotovení podpísanú 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísaná každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

4. Uchádzač predloží  ako súčasť návrhu zmluvy/zmlúv vyplnenú prílohu č. 1 Technická a cenová 
špecifikácia s uvedením jednotkových cien a ceny celkom a prílohu č. 2 Zoznam odborných 
zamestnancov poskytovateľa v jednom vyhotovení podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť prílohy podpísané každým členom 
skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

5. Zmluvné údaje (osoba oprávnená rokovať vo veciach realizačných) a číslovanie zmlúv za objednávateľa, 
ktoré uchádzač doplní a uvedie v návrhu zmluvy o poskytovaní služieb podľa členenia na sedem častí 
v čl. I. 1 za objednávateľa: 

Časť č.1: Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  28-4100/18VS/2018 

- realizačných:  Martin Švida, vedúci dopravy a dielne, oblasť Bardejov 

Časť č.2 Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  29-4200/18VS/2018 

- realizačných:  Pavol Jevčák, vedúci dopravy a dielne, oblasť Humenné 

Časť č.3 Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  30-4300/18VS/2018 

- realizačných:  Andrej Písarčík, vedúci dopravy a dielne, oblasť Poprad 

Časť č.4 Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  31-4300/18VS/2018 

- realizačných:  Andrej Písarčík, vedúci dopravy a dielne, oblasť Poprad 
 

Časť č.5: Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  32-4500/18VS/2018 

- realizačných:  Miroslav Rožek, vedúci dopravy a dielne, oblasť Stará Ľubovňa 

Časť č.6 Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  33-4600/18VS/2018 

- realizačných:   Ing. Miroslav Šott, vedúci dopravy a dielne, oblasť Svidník 
 

Časť č.7: Zmluva o poskytovaní služieb, číslo objednávateľa:  34-4700/18VS/2018 

- realizačných:   Ing. Peter Šandrej, vedúci dopravy a dielne, oblasť Vranov n/Topľou 
 

6. Po ukončení procesu verejného obstarávania a po doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
doplní úspešný uchádzač zmluvnú cenu a doručí zmluvu v piatich vyhotoveniach na podpis verejnému 
obstarávateľovi. Zároveň zmluvu predloží vrátane príloh v elektronickom formáte WORD na adresu 
obstaravanie@sucpsk.sk. 

 

 

 

mailto:obstaravanie@sucpsk.sk
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
číslo objednávateľa: xx – xxxx /18VS /2018 

 (číslo zmluvy za objednávateľa doplní uchádzač v zmysle rozpisu uvedeného v súťažných podkladoch časť B.1 
podľa tej časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku) 

číslo poskytovateľa:.................... (uvedie uchádzač) 
 

v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
(ďalej len „zmluva“)  

 
Článok I.   

Určenie zmluvných strán 
 
1. Identifikačné údaje objednávateľa:       
Názov organizácie:                  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  
Sídlo organizácie:                       Jesenná 14, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                        Ing. Peter Kočiško, riaditeľ  
IČO:                                            37 936 859 
DIČ:               2021775294 
Telefón:                                      +421 517563700 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN:   SK 73 8180 0000 0070 0051 6412 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných:   Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK 

Ing. Stanislav Harčarík, námestník pre technickú správu a prevádzku SÚC PSK 
- ekonomických:  Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK 
- realizačných:  Ing. Miroslav Milý, vedúci odboru prevádzky SÚC PSK 

........................... ,vedúci oddelenia dopravy a dielne, oblasť ..............., 
(uvedie uchádzač v zmysle rozpisu uvedeného v časti B.1 súťažných podkladov podľa 
časti, na ktorú predkladá ponuku) 

Právna forma:                             rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym       
                                                   krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 

(ďalej „objednávateľ“) 
 
2. Identifikačné údaje poskytovateľa:    
Názov spoločnosti:          ........................................................................ 
Sídlo organizácie:  ........................................................................                               
Štatutárny orgán:                        ........................................................................ 
IČO:          ..................................                            
IČ pre DPH:            SK ............................                         
Telefón:             ..................................                              
Fax:                                         ..................................        
Bankové spojenie:                 ........................................................................        
Číslo účtu v tvare IBAN:            ..................................         
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných:    ........................................................................ 
- ekonomických:   ........................................................................ 
- realizačných:    ........................................................................ 
Právna forma:            ..................................... zapísaná v OR:     
     .................................................................................. 
                             (ďalej „poskytovateľ“) 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa na základe 

výsledku verejného obstarávania vykoná: 

 generálnu opravu posýpacích vozidiel v rozsahu konštrukčných skupín a podskupín podľa normy 
STN 30 0033  špecifikovaných  v prílohe č. 1 Technická a cenová špecifikácia, ktorá je súčasťou 
tejto zmluvy u vozidla TATRA 815 s EČV:  .......................... (identifikáciu motorového vozidla podľa 
súťažných podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky SP doplní uchádzač) daných do užívania 
Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja.  

 technickú a emisnú kontrolu vozidla po ukončení opravy vozidla, 
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 servisnú prehliadku vozidla po každých 500 km a servisná prehliadka po 5 000 km bez ohľadu ma 
bodu používania vozidla po GO, t.j. dotiahnutie hlavy valcov, nastavenie ventilov, výmena 
olejových naplní vrátane filtrov a ďalšie zistené nedostatky počas prevádzky vozidla, v priestoroch 
objednávateľa počas záručnej doby; súčasťou plnenia servisných úkonov je aj bezplatné dodanie 
náhradných dielov a náplní pre vykonávanie servisných prehliadok. 

2 Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah predmetu zmluvy špecifikovaný v prílohe č.1 tejto 
zmluvy v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. Upresnenie rozsahu predmetu zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa; takéto upresnenie 
rozsahu predmetu zmluvy je dôvodom na zmenu zmluvy, ktorá musí byť písomná v zmysle článku XI. bod 
3 tejto zmluvy. 

3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v 
súlade s podmienkami stanovenými objednávateľom s vybavením, ktoré si na tento účel poskytovateľ  
zabezpečí.  

4 Objednávateľ je užívateľom opravovaného vozidla. Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody 
(poškodenie, zničenie, strata)  na opravovanom vozidle až do odovzdania predmetného vozidla 
objednávateľovi.  

5 Poskytovateľ prehlasuje, že k prevedeniu opráv podľa tejto zmluvy má všetky potrebné oprávnenia 
a vedenie opráv zaistí  odborne spôsobilými osobami. 

6 Poskytovateľ je povinný pri plnení zmluvy rešpektovať a plniť všetky požiadavky  a nároky všetkých 
platných noriem, predpisov z oblasti certifikácie, ostatných právnych úprav a záväzných predpisov 
regulujúcich priebehu realizácie i počas záručnej doby a rešpektovať problematiku technologických, 
kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov predmetu zmluvy. 

7 Poskytovateľ  je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať  zák.č. 343/2015 ZVO s dôrazom na 
postupy a ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávatelia poskytovateľa, musia spĺňať 
podmienku účasti podľa § 32  ods. 1 písm. a) až f) ZVO. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, 
t.j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie predmetu zmluvy. Zistený 
nesúlad v zmysle uvedených podmienok bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií.  

8 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je poskytovateľ  povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na 
schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 písm. a) až f) 
ZVO.  Súčasťou požiadavky poskytovateľa bude uvedenie údajov o osobe/osobách oprávnenej/ných 
konať za subdodávateľa v rozsahu podľa § 41 ods.3 ZVO, zoznam položiek špecifikácie prác, ktoré bude 
realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať práce vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorý má subdodávateľ plniť. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií. Poskytovateľ nie je oprávnený 
bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa. 

9 Poskytovateľ pritom zodpovedá  objednávateľovi tak, ako by plnenie predmetu zmluvy poskytoval sám. 
10 Poskytovateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov a tretích osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO pre plnenie 

predmetu zmluvy. 
11 Údaje o všetkých subdodávateľoch známych v čase uzatvorenia zmluvy (vyplní len úspešný uchádzač): 

a) ............................. (obchodné meno a sídlo subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia); 

b) ............................ (obchodné meno a sídlo subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia); atď. 

(V prípade, že úspešný uchádzač neuplatňuje subdodávateľov, ponechá tento bod bez vyplnenia údajov.) 
Po splnení podmienok podľa tohto článku bod 8 a bod 9 a po schválení oznámených nových 
subdodávateľov objednávateľom, nie je potrebné pristupovať k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve. 

12 Poskytovateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov 
napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ  má 
možnosť uplatniť postup v zmysle čl.  IX bod 1 písm. c) tejto dohody. Ak sa povinnosť registrácie v zmysle 
prvej vety vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa, Objednávateľ  má možnosť uplatniť postup v zmysle 
čl. IX bod 1 písm. c) obdobne. 
 

 
Článok III.   

Cena  predmetu zmluvy 
 

1 Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného 
obstarávania  v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
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Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) vo 
výške: 

Cena bez DPH:               ......................................... 
DPH vo výške 20 %:  .......................................... 
Cena celkom vrátane DPH:  ..........................................        

Cena celkom vrátane DPH slovom: ................................................................... eur  
2 Cena za vykonanie služby je konečná vo väzbe na rozsah predmetu zmluvy špecifikovaný v čl. II. tejto 

zmluvy a podľa špecifikácie v prílohe č. 1 Technická a cenová špecifikácia. Náklady na prevoz vozidla do 
opravovne poskytovateľa a naspäť po oprave do sídla objednávateľa znáša v plnej miere poskytovateľ. 

3 Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ak by mala byť spôsobená nezávisle od 
ich vôle (napr. zmena colných a daňových predpisov). 

4 Zmluvu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného obstarávania výlučne za 
predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvyšovala, resp. znižovala cena 
plnenia alebo jej častí je potrebné dodržiavať  hodnoty zmien  uvedené v § 18 ods. 3 ZVO. 

 
Článok IV.   

Termín plnenia zmluvy  
 

1 Termín začatia plnenia predmetu zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania vozidla na opravu v zmysle čl.      
                                                                   VII. Bod 1 

2 Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy: do 60 kalendárnych dní odo dňa obojstranne podpísaného 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla podľa čl. VII bod 1 zmluvy. 
 

Článok V.   
Platobné  a  obchodné  podmienky 

 
1 Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na predmet tejto zmluvy. 
2 Úhrada za vykonanie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti 

daňového dokladu, prílohou ktorej bude po ukončení celého predmetu plnenia zmluvy rozpis skutočne 
použitého materiálu a súpis skutočne vykonaných opráv, potvrdený a odsúhlasený zodpovednou osobou 
objednávateľa. Zodpovednou osobou objednávateľa pre účely plnenia tejto zmluvy sú osoby uvedené v 
článku I., bode 1 tejto zmluvy ako osoby oprávnené rokovať vo veciach realizačných. Zodpovednou 
osobou poskytovateľa pre účely plnenia tejto zmluvy sú osoby uvedené v článku I., bode 2 tejto zmluvy 
ako osoby oprávnené rokovať vo veciach realizačných. 

3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu: Správa a údržba 
ciest PSK oblasť .............. (názov oblasti doplní uchádzač podľa príslušnosti oblasti k časti, na ktorú 
predkladá ponuku). Za deň úhrady sa považuje deň, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet 
poskytovateľa. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom. 

4 V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je povinný vrátiť ju 
poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
Článok VI. 

Sankcie a zmluvné pokuty 
 

1 V prípade omeškania poskytovateľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa 
čl. IV bod 2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať  poskytovateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  
výške 0,03 % z ceny predmetu zmluvy, a to za každý i začatý deň omeškania s odovzdaním vozidla. 

2 V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za predmet zmluvy je poskytovateľ 
oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

3 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s 
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia. 

4 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia motorového vozidla na opravu poskytovateľom, 
objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň. 

5 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie 
služby poskytovateľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek 
písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 20 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. 

6 V prípade, že dôjde k predčasnému zániku zmluvy zo strany poskytovateľa bez zavinenia objednávateľa 
inak ako dohodou, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z 
celkovej ceny predmetu zmluvy.  

7 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia 
poskytovateľa, bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.  

8 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 
dní od doručenia vyúčtovania. 
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9 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 
povinnosti vznikne. 

10 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje poskytovateľa povinnosti predmetnú činnosť 
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

11 V prípade nedodržania termínov na  oprávnenú reklamáciu uvedených v článku VIII. bod 7 tejto zmluvy 
objednávateľ má právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 50 € za každý deň omeškania s odstránením 
vady za každú oprávnene reklamovanú vadu.   

12 V prípade nedodržania postupu poskytovateľom podľa ustanovení čl. II bod 8 a bod 9 a čl. VII bod 10  tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé 
nedodržanie uvedeného postupu.  

13 V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora uvedenej 
v čl. II. bode 12 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do 
výšky 5.000 € a zároveň má nárok od zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený 
orgán verejnej moci uloží pokutu objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností poskytovateľa podľa čl. 
II. bod 12. 

14  V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane poskytovateľa bez dôvodu vyplývajúceho z 
tejto zmluvy alebo zo zákona, objednávateľ je oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. 
   

 
Článok VII.  

Podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy 
 
1 Objednávateľ je povinný predmetné nákladné vozidlo odovzdať s príslušnou dokumentáciou (technické 

osvedčenie vozidla) do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v areáli 
objednávateľa Správa a údržba ciest PSK, podľa prislúchajúcej oblasti, a to na základe Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí vozidla.  

2 Objednávateľ prevezme predmetné posypové vozidlo po vykonaní predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy 
v areáli objednávateľa podľa článku VII. bod 1 tejto zmluvy, vrátane príslušnej dokumentácie, v termíne do 
3 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy, ak 
poskytovateľ  splnil tieto podmienky:  
a) objednávateľovi bolo umožnené s opraveným vozidlom vykonať skúšobnú jazdu a prehliadku vozidla  

a takto vykonaná skúšobná jazda a prehliadka osvedčili riadne uskutočnenú opravu v zmysle 
podmienok špecifikovaných v tejto zmluve, a neboli zistené ani vady viditeľné, ani vady,  ktoré by 
bránili bezpečnej a plynulej prevádzke, a  

b) poskytovateľ po skúšobnej jazde podľa bodu 2 písm. a) tohto článku vypracoval Protokol o odovzdaní 
a prevzatí vozidla (ďalej len „protokol“), protokol dal objednávateľovi na odsúhlasenie a objednávateľ 
ho v prípade, že nemá k vykonanému dielu výhrady, podpísal; 

3 Preberanie predmetu zmluvy do užívania bude objednávateľom odmietnuté: 
a) pre nesplnenie niektorej z kumulatívnych podmienok uvedených v článku VII. bod 2 tejto zmluvy, 
b) pre viditeľné vady a pre vady, ktoré budú brániť bezpečnej a plynulej prevádzke, a to až do ich 

odstránenia na náklady poskytovateľa. 
4 Odovzdanie vozidla do opravy a jeho prevzatie z opravy po ukončení predmetu plnenia zmluvy sa 

protokolárne zrealizuje za účasti osoby oprávnenej rokovať vo veciach realizačných poskytovateľa podľa 
článku I. bod 2  tejto zmluvy a vedúceho oddelenia dopravy a dielne objednávateľa. Preberanie sa bude 
považovať za skončené až po odskúšaní funkčnosti kompletného posypového vozdila. 

5 Diely opravovaného vozidla, ktoré poskytovateľ nahradil novými (tzv. vyzískané diely), je objednávateľ 
oprávnený požadovať späť a poskytovateľ je následne povinný objednávateľovi ich bezodkladne vydať.   

6 Pri vykonávaní služby poskytovateľom nie je možná realizácia ďalších úkonov nad rámec predmetu plnenia 
bez odsúhlasenia ich charakteru a rozsahu osobami objednávateľa uvedenými v článku I., bod 1 tejto 
zmluvy ako osobami oprávnenými rokovať vo veciach realizačných. 

7 Poskytovateľ po oprave vráti vozidlo s namontovaným a funkčným monitorovacím systémom totožným 
(kompatibilným) s doteraz používaným vo vozidlách SÚC PSK (monitorovanie polohy,spotreby a stavu 
PHM v nádrži, činnosť prídavných zariadení- posyp, pluhovanie). Objednávateľ používa monitorovací 
systém GX Truck Data Memory.  

8 Poskytovateľ po oprave vráti vozidlo s namontovaným a funkčným zapojením ovládania posýpacej 
nadstavby z kabíny vozidla, resp. iných prídavných zariadení k vozidlu. 

9 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať kvalitu a spôsob vykonávania diela v opravárenských 
priestoroch poskytovateľa. 

10 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať opravu výhradne zamestnancami poskytovateľa, ktorých identifikoval 
a uviedol ako úspešný uchádzač v ponuke v Údajoch o vzdelaní a odbornej praxi a v prílohe č. 2 Zoznam 
odborných zamestnancov poskytovateľa tejto zmluvy. Zistenie objednávateľa o porušení tohto záväzku sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút 
a sankcií. 
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Článok VIII. 

Záručná doba a kvalitatívne podmienky 
 

1 Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa. 
2 Objednávateľ je povinný zjavné vady bezodkladne písomne reklamovať, najneskôr však do 3 pracovných 

dní od ich zistenia. 
3 Za škody, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu zmluvy v priestoroch poskytovateľa na majetku 

objednávateľa, je zodpovedný poskytovateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje vzniknuté škody nahradiť 
objednávateľovi bezodkladne a v plnej výške. 

4 Poskytovateľ zodpovedá za vlastnosti dodaného predmetu zmluvy podľa Vyhlášky MDPaT SR číslo 
578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach 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 počas záručnej doby v trvaní 12 mesiacov 
u opravovaných dielov a 24 mesiacov u nových dielov inštalovaných pri celkovej oprave odo dňa 
odovzdania predmetu zmluvy do užívania. 

5 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. 

6 Poskytovateľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo 
nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil. 

7 Po uplatnení oprávnenej reklamácie je poskytovateľ povinný počas záručnej doby na svoje náklady, 
odstrániť jednoduché vady do 24 hodín v priestoroch objednávateľa, závažné vady, vyžadujúce väčší 
rozsah služieb do 5 pracovných dní vo svojom servisnom stredisku. 

8 Poskytovateľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 
zmluvných podmienok. 

9 Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 
 

 
Čl. IX. 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi : 
a) splnením (t.j. riadnym dokončením a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy zo strany 

poskytovateľa, ako aj prevzatím predmetu  zmluvy a zaplatením ceny zo strany objednávateľa),  
b) uplynutím doby viazanosti zmluvy, 
c) okamžitým odstúpením od zmluvy objednávateľom, v prípade zistenia nesplnenia povinnosti v 

zmysle čl. II bod 12 tejto zmluvy poskytovateľom, resp. jeho subdodávateľom kedykoľvek počas 
trvania dohody; 

d) písomnou dohodou, 
e) výpoveďou, vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou v 7 dňovej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmluvnému partnerovi, 
aj bez uvedenia dôvodu, 

f) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná 
strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, netýka sa to nárokov, ktoré vyplývajú zo 
zmluvy/zákona aj po ukončení zmluvného vzťahu (napr. náhrada škody). Doručením odstúpenia od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia 
zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty 
stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, 
prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že 
primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. 

2 Možnosť odstúpenia od zmluvy: 
a) Zmluvné strany sa dohodli, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto  zmluve 

zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením zmluvy dotknutá.         
b) Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje neodovzdanie opraveného 
nákladného motorového vozidla v dohodnutej lehote, alebo ak poskytovateľ vykoná opravu vozidla 
neodborne a nekvalitne, čo bude mať za následok nefunkčnosť vozidla, alebo ak sa po odovzdaní vozidla 
budú opakovane na vozidle vyskytovať vady alebo nedorobky súvisiace s vykonanou opravou. V prípade 
nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí 
primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto 
zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, 
že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. 

4 Podstatným porušením zmluvy sa ďalej rozumie najmä ak : 
a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude 
mať záujem na plnení povinností pri takom porušení  zmluvy, 
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b) počas trvania zmluvy poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného 
postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej 
spôsobilosti v zmysle § 32 až § 35 ZVO a súvisiacich ustanovení v zmysle citovaného zákona, a ak  
subdodávateľ v priebehu trvania zmluvy nespĺňa definíciu subdodávateľa; 

c) poskytovateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti poskytovateľa plniť zmluvný 
záväzok sa považuje: 

i. nespôsobilosť poskytovateľa aj napriek písomnej výzve vykonať službu dohodnutým spôsobom (po 
stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve, 

ii. skutočnosť, ak je poskytovateľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti 
nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či 
udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,   

iii. postup alebo priebežný výsledok realizácie služby poskytovateľom, ktorý vedie preukázateľne a 
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, 

d) vadné plnenie poskytovateľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a 
ktoré poskytovateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu 
objednávateľ poskytol; 

e) poskytovateľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku; 
f)   realizoval predmet plnenia inými osobami, ktoré uviedol v prílohe č. 2 Zoznam odborných 

zamestnancov poskytovateľa tejto zmluvy. 
5 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak poskytovateľ aj napriek písomnej výzve predmet zmluvy 

nevykonáva dohodnutým spôsobom, v dohodnutom termíne, alebo ak postup alebo priebežný výsledok 
poskytnutia služby vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy. 

6 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov uvedených v tejto zmluve nevzniká 
poskytovateľovi nárok na zaplatenie dojednanej ceny za poskytnutie služby. 

7 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s 
účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

8 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie zo strany objednávateľa je objednávateľ 
povinný prevziať všetko, čo poskytovateľ vykonal pri poskytnutí služby a uhradiť preukázateľné náklady za 
vykonané práce vrátane ušlého zisku. 

9 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia 
poskytovateľa, bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. 

10 Poskytovateľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu 
vykonať také opatrenia a zabezpečenia predmetu zmluvy, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 
odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť 
záujmy objednávateľa.  

11 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy 
zrealizovanú časť predmetu zmluvy prechádzajú na objednávateľa.  

12 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných 

povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 
 

 
Čl. X. 

Ostatné ustanovenia 

1 Poskytovateľ znáša sám všetky dôsledky škôd vzniknutých na opravovanom vozidle a sám zodpovedá za 
škody vzniknuté z jeho činnosti. 

2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky záväzné technické normy platné v čase  
realizácie. 

3 Poskytovateľ nahradí všetky škody, ktoré spôsobil zanedbaním alebo nedodržaním právnych predpisov pri 
vykonávaní predmetu zmluvy. 

4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na 
iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

5 Poskytovateľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy bude predmet zmluvy realizovať podľa 
objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej  dokumentácie, dôkladne sa s nimi 
oboznámil a nemá voči nim žiadne výhrady. 

6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť 
predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá 
zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestnemu 
príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej 
republiky. 

7 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv poskytovateľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného 
zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na 
ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu 
(anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o poskytovaní služieb (vrátanej jej príloh), ktoré poskytovateľ 
náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto 
ustanovení, ktoré neboli zverejnené. 

 
Článok XI.   

Záverečné ustanovenia 
 

1 Poskytovateľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho 
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania 
podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení,  a 
to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. 

2 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými 
predpismi Slovenskej republiky. 

3 Zmluvu je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a  
podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. 
Číslovanie zmien zmluvy zabezpečí objednávateľ. Zmenu zmluvy nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k 
zmene identifikačných údajov na strane poskytovateľa za predpokladu, že poskytovateľ dodrží podmienky 
uvedené v bode 1 tohto článku.  

4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje 
práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým 
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou 
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru 
zmluvy. 

6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

7 Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy  a 
súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, 
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). 
Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani 
povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností poskytovateľom výslovne označených. 

8 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej  len 
„písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy 
uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo 
odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

9 Súčasť zmluvy tvoria dve prílohy: 
Príloha  č. 1 Technická a cenová špecifikácia 
Príloha  č. 2  Zoznam odborných zamestnancov poskytovateľa 

10 Táto zmluva o poskytovaní služieb je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 
poskytovateľ a tri rovnopisy obdrží objednávateľ. 

11 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 
potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za 
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 
 
 
          Za poskytovateľa :                                Za objednávateľa:  
          
         V ...................., dňa: ..............................                      V Prešove, dňa: ..............................  
 
 
 
 
 
 
           ............................................                                         ............................................ 
          (meno, funkcia, podpis a pečiatka                            Ing. Peter Kočiško 

štatutárneho zástupcu poskytovateľa)                             riaditeľ SÚC PSK      
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SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 

Jesenná 14, 080 05 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 

PREDMET  ZÁKAZKY:  
 

Generálne opravy posypových vozidiel  
na zimnú údržbu ciest na podvozku zn. TATRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                         
V Prešove, dňa  30.8.2018      
 

 
Obsah súťažných podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky s uvedením popisu a definovania predmetu 
zákazky a jeho technickej špecifikácie vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
potvrdzuje: 

 
 
 
 
 
................................................ 
Ing. Miroslav Milý,v.r. 
Vedúci oddelenia prevádzky SÚC PSK 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
  1.  PREDMET ZÁKAZKY 

 
1.1 Predmetom zákazky je generálna oprava (ďalej len „GO“) posypových vozidiel zimnej údržby ciest na 

podvozku zn. TATRA v správe verejného obstarávateľa - Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, v tomto rozsahu: 
a) GO dve motorové vozidlá Tatra 815 4x4 E 2;  
b) GO päť motorových vozidiel Tatra 815 6x6 S 3;  
c) GO posypových nadstavieb (mimo časti 7); 
d) vykonanie technickej a emisnej kontroly po ukončení opravy každého vozidla; 
e) v záručnej dobe bezplatne vykonaná servisná prehliadka po 500 km a servisná prehliadka po 5 000 
km, bez ohľadu na dobu používania vozidla po GO, t.j. dotiahnutie hlavy valcov, nastavenie ventilov, 
výmena olejových naplní vrátane filtrov a ďalšie zistené nedostatky počas prevádzky vozidla, v 
priestoroch objednávateľa počas záručnej doby; súčasťou plnenia servisných úkonov je aj bezplatné 
dodanie náhradných dielov a náplní pre vykonávanie servisných prehliadok. 

        Súčasťou generálnej opravy je prestavba vozidla  na nosič výmenných nadstavieb podľa zákona            
          č.106/2018 a to v prípade, keď to nie je uvedené v Technickom preukaze vozidla aj zápis do Technického               

preukazu u motorových vozidiel špecifikovaných v Časti č. 1, č. 2, č. 3 č. 4, č. 5 a č. 7. 
         

 
 2.  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  A POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY  
 
2.1   Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal technické a kvalitatívne požiadavky v zmysle 

platných zákonov, noriem STN 30 0033 čl. 50, súvisiacich technických predpisov a špecifikácií. 

2.2. Požadovaný predmet zákazky, t.j. GO vozidiel TATRA 815  v rozsahu vybraných konštrukčných skupín a 
podskupín vozidla (rám vozidla, kabína, nápravy, elektrická sústava atď.) podľa STN 30 00 33 
jednotlivých EČV, je položkovite špecifikovaný v prílohe tejto časti súťažných podkladov.  

         Podľa STN 30 00 33 čl. 50 generálna oprava vozidla GO : Obnovuje pôvodne technické vlastnosti 
vozidla, ktoré spočívajú v úplnej demontáži vozidla na diely a súčasti vo výmene všetkých 
chybných dielov za nové alebo celkové opravené a v opätovnej montáži vozidla vrátané obnovenia 
povrchovej úpravy. 

 

Por. Čís. 
časti 

  

Oblasť Vozidlo EČV Technická špecifikácia 

        

1. Bardejov  *) Tatra 815 4x4 E 2 BJ 098 AB 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby SK 5 

2. Humenné *) Tatra 815 6x6 S 3 HE 454 AR 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby VSV 6 

3. Poprad *) Tatra 815 6x6 S 3 PP 572 BD 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby VSV 6 

4. Poprad *) Tatra 815 6x6 S 3 PP 548 BD 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby VSV 6 

5.  S.Ľubovňa *) Tatra 815 6x6 S3 SL 557 AL 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby VSV 6 

6. Svidník Tatra 815 4x4 E 2 SK 819 AA 
GO – komplet vozidla a sýpacej 
nadstavby SK 5 

7. Vranov n/T *) Tatra 815 6x6 S 3 VT 553 AI 
GO – komplet vozidla bez 
nadstavby 

     
     
     
              Poznámka VO:  vozidlá označené *) určené na zmenu zápisu v Technickom preukaze 

 
2.3 Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky: miestom poskytnutia služby je sídlo (dielenské priestory) 
úspešného uchádzača/uchádzačov, prevzatie a odovzdanie motorového vozidla sa uskutoční v mieste 
príslušného sídla strediska verejného obstarávateľa, požadované služby budú poskytnuté v termíne najneskôr 
do 60 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania motorového vozidla do opravy.  
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3.  POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 
3.1 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, pri realizovaní generálnych opráv motorových vozidiel 

rešpektovať a zachovať plnú funkčnosť pôvodného napojenia a ovládania zariadení používaných na vozidle 
pri údržbových činnostiach objednávateľa.   

 
3.2 Uchádzač v ponuke zohľadní všetky ostatné, s opravou súvisiace činnosti, nešpecifikované verejným 

obstarávateľom v prílohe – technickej a cenovej špecifikácii opravy konkrétneho motorového vozidla. 
V prípade úspešnosti ponuky sa víťazný uchádzač nebude môcť dovolávať a uplatňovať požiadavku na 
zvýšenie ceny diela v prípadoch preukázateľného nepochopenia rozsahu predmetu zákazky resp. vlastných 
chýb, nedostatkov koordinácie vlastnej činnosti pri realizácii opravy. 

 

3.3 Pri vykonávaní generálnej opravy záujemcom/uchádzačom nie je možná realizácia ďalších úkonov nad 
rámec predmetu plnenia bez odsúhlasenia ich charakteru a rozsahu osobami objednávateľa uvedenými v 
článku I., bod 1 návrhu zmluvy ako osobami oprávnenými rokovať vo veciach realizačných. 

3.4  Verejný obstarávateľ považuje za subdodávateľa hospodársky subjekt, ktorý bude pre úspešného 
uchádzača vykonávať práce na komplet skupine (za komplet skupinu sa považuje súbor položiek v zmysle 
členenia skupín podľa technickej a cenovej špecifikácie - Príloha č. 5 SP/Príloha č. 1 Zmluvy). Za 
subdodávateľa sa nepovažuje dodávateľ náhradných dielov. 

 
 
4.  SPÔSOB STANOVENIA CENY   
 
4.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená  v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z.z. o  cenách v znení 

neskorších predpisov. 
 

4.2 Uchádzač uvedie cenu podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy takto : 

 cenu celkom za predmet zákazky bez DPH,  

 DPH vo výške 20 % a  

 cenu celkom za predmet zákazky vrátane DPH.  
 

4.3 Uchádzač pre uvažovanú časť č. 1 až č. 7 predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, vyplní prílohu 
Technická a cenová špecifikácia s uvedením jednotkových cien bez DPH u každej  požadovanej položky s 
prepočtom podľa uvedených množstiev a zároveň cenu celkom podľa uvedenej predtlače prílohy č. 5 
súťažných podkladov. Jednotková cena jednotlivých položiek musí zahŕňať všetky súvisiace náklady 
uchádzača v rozsahu podľa určenia rozsahu predmetu plnenia v opise zákazky a v zmluve o poskytovaní 
služieb, vrátane nákladov na prevoz vozidla do opravy a naspäť z opravy a nákladov na servisnú 
prehliadku. Takto vyplnenú prílohu tejto časti súťažných podkladov uchádzač predloží v ponuke ako súčasť 
zmluvy za každú príslušnú časť predmetu zákazky.  
 

4.4 Všetky ceny žiadame uviesť s presnosťou na eurocenty, t.j. na dve desatinné miesta.  
 

4.5 Verejný objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od výšky pridelenia finančných prostriedkov, 
poskytnutých zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom, na základe  výsledkov verejného 
obstarávania upraviť rozsah predmetu plnenia zmluvy. 
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Príloha č. 5 SP/Príloha č. 1 Zmluvy 

 
 

 
                                                       

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky podľa častí 
 

 
 

 
 časť č. 1 – GO motorového vozidla Tatra 815 4x4, EVČ BJ 098 AB  a sýpacej nadstavby 

SK 5                          
 

 časť č. 2 – GO motorového vozidla Tatra 815 6x6, EVČ HE 454 AR a sýpacej nadstavby 
VSV 6 
 

 časť č. 3 – GO motorového vozidla Tatra 815 6x6, EVČ  PP 572 BD a sýpacej nadstavby 
VSV 6 

 

 časť č .4 – GO motorového vozidla Tatra 815 6x6, EVČ  PP 548 BD a sýpacej nadstavby 
VSV 6 

 

 časť č. 5 – GO motorového vozidla Tatra 815 6x6, EVČ SL 557 AL a sýpacej nadstavby 
VSV 6 

 

 časť č. 6 – GO motorového vozidla Tatra 815 4x4, EVČ SK 819 AA a sýpacej nadstavby 
SK 5 

 

 časť č. 7 – GO motorového vozidla Tatra 815 6x6, EVČ VT 553 AI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn: 
Pri spracovaní návrhu zmluvy na predmetnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, 
žiadame priložiť vyplnenú technickú a cenovú špecifikáciu predmetu zmluvy ako prílohu č.1 návrhu zmluvy! 
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Príloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické preukazy posypových  vozidiel 

 

 

 

 


