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A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV
Časť I. Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA ZADÁVATEĽA ZÁKAZKY

1.1 Zadávateľ zákazky
Názov zadávateľa zákazky:
Adresa zadávateľa zákazky:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
web:

Intech Slovakia, s.r.o.
Vilová 2, 851 01 Bratislava
35 698 616
2020310930
SK 2020310930
www.intechsk.sk

1.2 Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania
Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania, bude v rámci celého procesu verejného
obstarávania komunikovať v mene zadávateľa zákazky s uchádzačmi a záujemcami. Poverená
organizácia bude uchádzačom poskytovať akékoľvek ďalšie informácie, týkajúce sa predmetného
verejného obstarávania, bude prijímať žiadosti o vysvetlenie, ponuky a poskytovať vysvetlenie Výzvy
na predkladanie ponúk a Súťažných podkladov.
Kontaktná osoba vo veciach organizácie verejného obstarávania (ďalej len „VO“):
Ing. Ivana Hodošiová, Enteris, s.r.o., poštová adresa: Vilová 2, 851 01 Bratislava, tel: 02 63531231,
e-mail: hodosiova@enteris.sk

2.

SÚŤAŽ

2.1 Názov súťaže
Štiepkovač
2.2 Všeobecný rámec
Verejné obstarávanie sa bude riadiť zákonom č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

(ďalej len „zákon“).

Intech Slovakia, s.r.o. je v zmysle zákona osoba podľa § 7 ods. 2 zákona. Na základe stanovenia
predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o nadlimitnú zákazku, ktorá bude obstarávaná spôsobom
obstarávania podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu a to
v zmysle § 100-102 zákona (podlimitná zákazka).
2.3 Predmet zákazky a stručný popis
Predmetom zákazky bude dodávka 1 ks štiepkovača - mobilného zariadenia, umiestneného na
podvozku nákladného automobilu. Štiepkovač je veľkokapacitné zariadenie na štiepkovanie drevnej
hmoty veľkých priemerov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, je uvedený v kapitole
C. Opis predmetu zákazky.
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2.4 Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV)
43414000-8 Drviče

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky
474 988,00 EUR
2.6 Rozsah dodávky zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač predloží ponuku a dodá
predmet zákazky komplexne a v kvalite, vyplývajúcej z ponuky uchádzača a tak, aby celková cena za
dodanie predmetu zákazky pokryla všetky záväzky z jeho ponuky a z Kúpnej zmluvy.
3.

MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE ZMLUVY

3.1 Miesto dodávky predmetu zákazky
Partizánska cesta 1465, Hriňová
3.2 Dĺžka trvania zmluvy
Predmet zákazky je potrebné dodať do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
4.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

4.1 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov zadávateľa zákazky a súčasne bude
spolufinancovaný z prostriedkov EHP/Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Kúpna zmluva bude uzavretá v rámci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in
Bioenergy), financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
4.2 Platobné podmienky
Preddavky ani zálohy sa nebudú poskytovať. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.
Ostatné platobné podmienky sú uvedené v časti E. Obchodné a zmluvné podmienky.

5.

ZMLUVA

5.1

Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva podľa s § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka v platnom znení, medzi úspešným uchádzačom a zadávateľom zákazky.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť
Súťažných podkladov C. Opis predmetu zákazky, D. Spôsob určenia ceny a E. Obchodné
a zmluvné podmienky.
K podpisu Kúpnej zmluvy sa pristúpi po ukončení procesu verejného obstarávania a schválení
postupu zadávateľa zákazky Riadiacim orgánom, ktorý spolufinancuje realizáciu predmetu
zákazky.

5.2
5.3
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6.

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

6.1 Lehota viazanosti ponúk
Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej zadávateľom zákazky, t.j. do 31.12.2015.
6.2 Predĺženie lehoty viazanosti ponúk
V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania preukáže, že bude nevyhnutné predĺžiť lehotu
viazanosti ponúk, bude zadávateľ zákazky o tejto skutočnosti a o novej lehote viazanosti ponúk
informovať uchádzačov a súčasne vyzve uchádzačov, aby akceptovali uzavretie zmluvy aj v predĺženej
lehote viazanosti ponúk.
Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
7.

KOMUNIKÁCIA MEDZI ZADÁVATEĽOM ZÁKAZKY A ZÁUJEMCOM

7.1

Akúkoľvek komunikáciu (poskytovanie Súťažných podkladov, ich vysvetľovanie, zasielanie
oznámení a informácií o procese verejného obstarávania, odovzdávanie ponúk) medzi
zadávateľom zákazky a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom
poštovej zásielky alebo elektronicky (e-mailom). Kontaktné údaje sú uvedené v bode 1.2
Súťažných podkladov. Elektronická komunikácia sa bude uskutočňovať iba prostredníctvom
e mailovej adresy hodosiova@enteris.sk.

7.2

Pri elektronickej komunikácii je záujemca/uchádzač je povinný potvrdiť prijatie písomnosti a to
obratom, zaslaním odpovede na doručený e-mail, kde bude uvedené, že záujemca/uchádzač
potvrdzuje prijatie e-mailu.

7.3

Komunikácia bude prebiehať výhradne v slovenskom alebo českom jazyku.

7.4

Na moment doručenia dôležitých písomností medzi zadávateľom zákazky a uchádzačom/
záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú
primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu
o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. – Správny poriadok – v platnom znení).

8.

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

8.1

V prípade potreby objasnenia podmienok účasti, Súťažných podkladov alebo iných dokumentov
poskytnutých zadávateľom zákazky v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie.

8.2

Žiadosť o vysvetlenie
hodosiova@enteris.sk.

8.3

Pri elektronickej komunikácii je záujemca/uchádzač je povinný potvrdiť prijatie písomnosti a to
obratom, zaslaním odpovede na doručený e-mail, kde bude uvedené, že záujemca/uchádzač
potvrdzuje prijatie e-mailu. E-mailové potvrdenie doručenia vysvetlenia sa bude považovať za
preukázané doručenie.

8.4

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie písomne doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, definovanej v bode 20.2 Súťažných podkladov. Zadávateľ zákazky zašle
elektronickou poštou vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, v zmysle § 100
ods. 1 písm. e) zákona a súčasne zverejní v Profile zadávateľa zákazky, vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/10741.

sa

predkladá

výhradne

elektronicky

na

e-mailovú

adresu
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9.

OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Nebude sa realizovať.
Časť III. Príprava ponuky
10.
10.1

VYHOTOVENIE PONUKY
Spôsob vyhotovenia ponuky

10.1.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
10.1.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve na predkladanie
ponúk a v Súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich
úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
10.1.3 Doklady vyhotovené záujemcom, musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou
konať za záujemcu. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, záujemca podpisovať
nemusí.
10.1.4 Uchádzač predloží písomnú ponuku v jednom listinnom originálnom vyhotovení a tiež v jednej
elektronickej kópii na CD/DVD nosiči, a to vo formáte súborov .pdf v strojovo čitateľnom tvare
(textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte .pdf. Na tomto CD/DVD nosiči
bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah nosiča bol identický s ponukou
predloženou v písomnej forme. Údaje umiestnené na CD/DVD nosiči sú určené pre
zverejňovanie dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v zmysel
zákonných požiadaviek. Vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve
a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu
osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné
informácie“), uchádzač vykoná začiernenie tých častí dokumentov na CD/DVD nosičoch, ktoré
označil ako dôverné informácie.
10.2 Mlčanlivosť a obchodné tajomstvo
10.2.1

Zadávateľ zákazky je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve
a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na
tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za
dôverné informácie je na účely zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy,
návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak
sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona, ukladajúce povinnosť
zadávateľa zákazky oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani
ustanovenia ukladajúce zadávateľovi zákazky a úradu zverejňovať dokumenty.

10.2.2 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá zadávateľovi zákazky dokumenty v listinnej podobe,
predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom CD/DVD médiu, pričom ak ide
o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
11.
11.1

JAZYK PONUKY
Ponuka, vrátane všetkých dokladov a dokumentov sa predkladá v slovenskom alebo českom
jazyku.
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11.2

12.

Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo Českej
republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. Všetky ostatné
doklady a dokumenty, ktorú sú súčasťou ponuky, musí záujemca, resp. uchádzač, predložiť
v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

12.1 Mena a právny rámec pre stanovenie ceny
12.1.1 Navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke záujemcu, bude
vyjadrená v EUR. Ak v ponuke uchádzač uvádza sumy v inej mene ako EUR (napr.
pri preukazovaní podmienok účasti), pre prepočet ceny na EUR je potrebné použiť kurz, platný
k 31.12. daného kalendárneho roka.
12.1.2 Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
12.2 Daň z pridanej hodnoty
Ak je záujemca/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.
12.3 Komplexnosť ceny v ponuke a v Kúpnej zmluve
12.3.1 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za dodanie predmetu zákazky, a musí byť
v súlade s pokynmi v kapitole Súťažných podkladov E. Spôsob určenia ceny.
12.3.2 Cena uvedená v ponuke a v Kúpnej zmluve musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky, t.j.
sumár všetkých položiek a častí predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.
12.3.3 Zadávateľ zákazky nebude po podpise zmluvy akceptovať žiadne nároky uchádzača
o navýšenie ceny z dôvodu chýb pri príprave ponuky, nenacenení alebo nesprávnom nacenení
predmetu zákazky alebo nesplnení akýchkoľvek povinností uchádzača pri príprave ponuky
z hľadiska požadovanej komplexnosti, úplnosti a kvality, kladenej na dodanie predmetu
zákazky.
13.

ZÁBEZPEKA

nevyžaduje sa
14.
14.1
14.2

ROZDELENIE NA ČASTI A VARIANTNÉ RIEŠENIE
Rozdelenie na časti sa nepovoľuje.
Záujemcom, resp. uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Na variantné
riešenia, ktoré by boli predložené, sa nebude prihliadať.
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15.

OBSAH PONUKY

15.1. Spôsob predloženia ponuky
15.1.1 Záujemca predloží ponuku v jednom originálnom vyhotovení. Ponuka sa predkladá tak, aby
obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť, týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky,
označenú slovom „Ostatné“. Predložená ponuka musí obsahovať iba originály dokumentov
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
15.1.2 Ak uchádzač využije možnosť, že na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 28 ods. 2 zákona využije technické a odborné kapacity inej osoby, musí
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
kapacitami mieni preukázať splnenie podmienky účasti, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie splnenia podmienky účasti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a
§ 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Uchádzač, ktorý si takto uplatňuje preukázanie splnenia podmienok účasti,
v ponuke predloží aj čestné vyhlásenie, že táto osoba, ktorej kapacity využíva, spĺňa
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona. Ak uchádzač preukázal technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a
počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
15.1.3 Predložená ponuka musí obsahovať iba originály dokumentov alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
15.1.4 V prípade, ak uchádzač využije možnosť podľa § 32 ods. 11 zákona a splnenie podmienky
účasti preukáže čestným vyhlásením, musí v ponuke uviesť, splnenie ktorých konkrétnych
podmienok účasti takto preukazuje. Zadávateľ zákazky bude akceptovať len také čestné
vyhlásenie, ktoré bude obsahovať všetky informácie, ktoré sú na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti potrebné. Uchádzač je v čestnom prehlásení povinný presne definovať
doklady, ktorými v prípade úspechu preukáže splnenie podmienok účasti. Uchádzač musí
podmienky účasti spĺňať v lehote na predkladanie ponúk. Vzor čestného vyhlásenia je
uvedený v tabuľke č. 5.
15.2 Obsah ponuky, časť „Kritériá“
Ponuka v časti „Kritériá“ musí obsahovať tieto doklady:
15.2.1 Návrh na plnenie kritérií (vzor v tabuľke č. 1), podpísaný uchádzačom,
15.2.2 Kúpna zmluva s doplnenými údajmi (aj cenou za predmet zákazky), vrátane príloh, podpísaná
štatutárnym orgánom uchádzača,
15.2.3 CD/DVD nosič s elektronickou verziou ponuky, predloženou v časti „Kritériá“ v zmysle bodu 10.
týchto súťažných podkladov.
15.3 Obsah ponuky, časť „Ostatné“
Ponuka v časti „Ostatné“ musí obsahovať tieto doklady:
15.3.1 Zoznam všetkých predložených dokladov, potvrdení a dokumentov,
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15.3.2 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO,
telefónne číslo, e-mail) a osoby oprávnenej konať za uchádzača. V prípade skupiny
dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny,
15.3.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania a že
údaje, uvedené v jeho ponuke sú pravdivé; citované vyhlásenie musí byť podpísané
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,
15.3.4 Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia,
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, uverejnenej pod č. 11776 - WYT vo Vestníku
verejného obstarávania č. 106/2015 zo dňa 01.06.2015,
15.3.5 Doklady na preukázanie majetkovej účasti uchádzača v zmysle § 26a ods. 3 zákona: Výpis
z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov
vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov
alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími
ako 3 mesiace,
15.3.6 Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti (vzor niektorých dokladov v tab. č.3 a č.4), uvedených vo Výzve na predkladanie
ponúk, uverejnenej pod č. 11776 - WYT vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2015 zo
dňa 01.06.2015,
15.3.7 Popis technického riešenia, definovanie technických parametrov jednotlivých predmetov
zákazky, definovaných v časti C. Opis predmetu zákazky, vrátane tabuľky č. 2,
15.3.8 Definovanie podielu zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, zoznam
navrhovaných subdodávateľov, vrátane určenia rozsahu a predmetu subdodávok. Uchádzač
predloží aj čestné vyhlásenie, že všetci jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky osobného
postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona.
15.3.9 V prípade skupiny dodávateľov: plná moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
komunikovať vo veci ponuky so zadávateľom zákazky a bude oprávnený konať v mene
všetkých ostatných členov skupiny a ktorý bude zodpovedný za plnenie Kúpnej zmluvy. Plnú
moc podpíšu štatutárni zástupcovia všetkých členov skupiny. Plná moc musí byť doložená
dokladom o oprávnení podnikať za každého člena skupiny,
15.3.10 Čestné vyhlásenie uchádzača, že všetci jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky osobného
postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona (ak je to relevantné),
15.3.11 Vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v plnom zmení v Profile
verejného obstarávateľa, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, ak uchádzač
označil niektoré časti svojej ponuky ako dôverné v zmysle bodov 10.1.4 a 10.2.1 Súťažných
podkladov, vo svojom vyhlásení označí, ktorých častí ponuky označil ako dôverné.
15.3.12 Kontaktné údaje pre účely elektronickej komunikácie (meno osoby, tel. číslo, e-mail),
15.3.13 Kontaktné údaje na osobu, ktorá sa za uchádzača zúčastní elektronickej aukcie (meno, tel.
číslo, e-mail),
15.3.14 Kúpna zmluva s doplnenými údajmi (bez uvedenia ponukovej ceny), vrátene príloh, podpísaná
štatutárnym orgánom uchádzača.
15.3.15 CD/DVD nosič s elektronickou verziou ponuky, predloženou v časti „Ostatné“ v zmysle bodu
10. týchto súťažných podkladov.
16.

NÁKLADY NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač/záujemca bez
finančného nároku voči zadávateľovi zákazky, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky
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doručené v lehote na predkladanie ponúk, sa záujemcom nevracajú. Zostávajú zadávateľovi zákazky
ako súčasť dokumentácie.
Časť IV. Predkladanie ponuky
17.

UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

17.1 Skupina dodávateľov
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
17.2 Právne vzťahy skupiny dodávateľov za účelom predloženia ponuky
Skupina dodávateľov nemusí vo veci predloženia ponuky vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť
lídra skupiny dodávateľov pre komunikáciu s zadávateľom zákazky vo veci predloženia ponuky. Všetci
členovia skupiny dodávateľov písomne splnomocnia jedného z členov na konanie v mene skupiny
dodávateľov. Tento splnomocnený člen skupiny bude komunikovať so zadávateľom zákazky v mene
celej skupiny dodávateľov.
17.3 Právne vzťahy skupiny dodávateľov za účelom uzavretia zmluvy
Ak sa skupina dodávateľov stane úspešným uchádzačom, vyžaduje sa, aby členovia skupiny vytvorili
takú právnu formu, na základe ktorej budú členovia skupiny dodávateľov spoločne ručiť voči
zadávateľovi zákazky za záväzky vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Skupina dodávateľov
predloží pred podpisom Kúpnej zmluvy zadávateľovi zákazky dokument, na základe ktorého vznikla
právna forma skupiny dodávateľov.

18.

PREDLOŽENIE PONUKY

18.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť
v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Zadávateľ zákazky vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
18.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodov 19 a 20 týchto súťažných podkladov
osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 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.
18.3 Pri osobnom doručení ponuky, zadávateľ zákazky vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.

OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

Záujemca vloží ponuku zostavenú podľa pokynov v časti A. Pokyny pre záujemcov, bodu 15. do
samostatnej nepriehľadnej obálky. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa časti A. Pokyny pre záujemcov. Na
obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

adresa záujemcu (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
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označenie „súťaž – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „Štiepkovač“

20.

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

20.1 Adresa doručenia ponuky
Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu, uvedenú
v bode 1.2 Súťažných podkladov.
20.2 Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.06.2015 o 10.00 hod.
20.3 Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk
Ponuku, predloženú alebo doručenú po uplynutí lehoty uvedenej v bode 20.2., zadávateľ zákazky
prevezme, ale vráti ju uchádzačovi neotvorenú v súlade s § 39 ods. 4 písm. a) zákona.

21.

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

21.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 20.2.

21.2

Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodného ponuky
na základe písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo osobou oprávnenou
konať za záujemcu, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa kapitoly A. Pokyny pre záujemcov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa A. Pokyny pre
záujemcov bodu 20.1.
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22.

OTVÁRANIE PONÚK

22.1 Adresa miesta otvárania ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese, uvedenej v bode 1.2 Súťažných podkladov.
22.2. Otváranie ponúk, časť „Ostatné“
Otváranie ponúk, časť „Ostatné“ sa uskutoční dňa 22.06.2015 o 10.30 hod. Otváranie je
neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční tak, že komisia preverí neporušenosť ponuky, následne
otvorí ponuku a otvorí časť ponuky „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“,
komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky,
označenej ako „Ostatné“, komisia vykoná všetky úkony, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti
ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky a vylúčení ponúk uchádzačov.
22.3 Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“
Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené. Termín otvárania časti ponúk, označených ako „Kritériá“ bude uchádzačom oznámený
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samostatným listom v zákonom určenom časovom predstihu. Otváranie časti ponúk, označených ako
„Kritériá“, bude neverejné, v zmysle § 43, ods. 3 zákona.
23.

PRESKÚMANIE PONÚK

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a
podmienkam uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto Súťažných podkladoch. Platnou
ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami na predmet zákazky a ponuku a podmienkami uvedenými zadávateľom zákazky vo
Výzve na predkladanie ponúk a v týchto Súťažných podkladoch.
Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky zadávateľa zákazky na predmet zákazky, bude
z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia a lehoty na uplatnenie podania námietky.
24.

VYSVETĽOVANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením nemôže
dôjsť k zmene ponuky uchádzača. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
matematických chýb v písaní a počítaní. Zadávateľ zákazky však nesmie vyzývať ani prijať ponuku
uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
25.

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude komisia posudzovať na základe
podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, preukazovania majetkovej účasti
a technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle požiadaviek, definovaných vo Výzve na
predkladanie ponúk.
25.2 Zadávateľ zákazky písomne požiada uchádzača 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 § 26 zákona, uchádzač doplní doklady
spôsobom podľa § 132 zákona a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie
dokladov, uchádzač ho doručí zadávateľovi zákazky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak vyhlasovateľ zákazky použil s uchádzačom písomnú formu komunikácie
prostredníctvom poštovej prepravy.
25.3 Ak zadávateľ zákazky použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, uchádzač doručí
zadávateľovi zákazky požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov do dvoch pracovných
dní odo dňa odoslania žiadosti.
25.4 Zadávateľ zákazky vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady,
c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
25.5 Neplatnými dokladmi sú doklady:
a) ktorým uplynula lehota platnosti,
b) ktoré sú neúplné alebo
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
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25.6 V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32
ods. 11 zákona, zadávateľ zákazky bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v zmysle § 44
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
26.

VYHODNOTENIE PONÚK

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
požiadaviek zadávateľa zákazky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo
v Súťažných podkladoch.
26.2 Komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne požiadať
uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti. Mimoriadne nízka ponuka je definovaná v § 42 ods. 3 -6 zákona.
26.4 Zadávateľ zákazky vylúči ponuku, ak uchádzač
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky v stanovenom termíne,
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkami zadávateľa zákazky,
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej lehote,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky,
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou podľa § 42 ods. 3 zákona.
26.5 Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo Výzve na
predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia, určených v časti B. týchto Súťažných
podkladoch.
26.6 Kritérium na hodnotenie ponúk „Cena za predmet zákazky“ bude súčasne vyhodnocované
prostredníctvom elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcia“).

27.

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

27.1

Účelom e-aukcie je zostaviť objektívne poradie ponúk a to automatizovaným vyhodnotením
ponukových cien.

27.2

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk komisiou na hodnotenie ponúk (t.j. či uchádzači
splnili podmienky účasti a požiadavky na ponuku a predmet zákazky), zadávateľ zákazky
vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili podmienky účasti a tiež všetky požiadavky
na ponuku a predmet zákazky, aby sa zúčastnili e-aukcie. Pozvánka do e-aukcie bude
uchádzačom doručená na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača.

27.3

Výzva na účasť v e-aukcii bude obsahovať všetky potrebné informácie o jej priebehu, najmä
prihlasovacie údaje (užívateľské meno a heslo), informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie.

27.4

Prvkom, ktorý bude predmetom elektronickej aukcie, je „Cena za predmet zákazky“ (v EUR,
bez DPH).
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27.5

Od začiatku e-aukcie sa bude uchádzačovi zobrazovať jeho navrhovaná cena za dodanie
predmetu zákazky a tiež aktuálne najnižšia cena toho uchádzača, ktorý je aktuálne na 1.
mieste.

27.6

Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenie poradia na základe predložených nových
cien bude rovnaký ako je uvedený súťažných podkladoch časť B. Kritéria hodnotenia ponúk
a pravidlá ich uplatnenia.

27.7

Elektronická aukcia bude prebiehať v rámci certifikovaného systému na uskutočnenie
elektronických aukcií eBIT 4.0.0.0.

27.8

Presný dátum, čas začiatku a konca e-aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v e-aukcii.

27.9

Uchádzač môže svoju cenu upravovať len smerom nadol. Cenu je možné znížiť v jednom
kroku minimálne o 0,02% a maximálne o 10% z predošlej ním zadanej ponuky.

27.10

Ak do dátumu a času skončenia elektronickej aukcie zníženého o časové navýšenie ukončenia
bude predložená nová ponuka, spĺňajúca požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov,
lehota na predkladanie nových ponúk sa predĺži o stanovené časové navýšenie (120 s) od
prijatia poslednej novej ceny spĺňajúcej požiadavky, týkajúce sa minimálnych rozdielov.

27.11

Ak do dátumu a času skončenia elektronickej aukcie zníženého o časové navýšenie ukončenia
bude predložená nová ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov,
lehota na predkladanie nových cien sa nepredĺži.

27.12

Zníženie ceny nesmie byť na úkor kvality. Zadaním novej ponukovej ceny uchádzač deklaruje,
že predmet zákazky dodá za novú ponúknutú cenu v rovnakom rozsahu a kvalite, ako bolo
uvedené v jeho ponuke.

27.13

Pre bezproblémovú účasť v aukcii je nutné mať nasledujúce minimálne vybavenie: internetový
prehliadač s podporou SSL certifikátu a spustenú podporu Javascriptu.

28.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

28.1

Po ukončení elektronickej aukcie zostaví zadávateľ zákazky poradie uchádzačov podľa
výsledkov z hodnotenia ponúk a elektronickej aukcie.

28.2

Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, zadávateľ zákazky po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov,
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

28.3

Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude zadávateľ zákazky postupovať podľa § 33
zákona, pričom vyzve uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy (ak neboli predložené už v ponuke). Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje
za nesplnenie podmienok účasti.

28.4

Zadávateľ zákazky po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.2 a po odoslaní
oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona.

29.

REVÍZNE POSTUPY

Uchádzač, alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo
mohli byť dotknuté postupom Zadávateľa zákazky môže použiť revízne postupy spôsobom podľa §136
a nasledujúcich zákona.
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Časť VI. Prijatie ponuky
30.
30.1

30.2

30.3

30.4

31.

UZAVRETIE ZMLUVY
Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote
viazanosti ponúk. Zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Profile verejného
obstarávateľa, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily//profil/pdetail/10741.
Podpisu Kúpnej zmluvy bude predchádzať overenie procesu verejného obstarávania zo strany
Úrady vlády SR. Zadávateľ zákazky Kúpnu zmluvu podpíše iba v prípade, ak Úrad vlády SR
vydá kladné stanovisko.
Zadávateľ zákazky bude od úspešného uchádzača vyžadovať riadnu súčinnosť v zmysle § 45
zákona a to riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak, aby mohla byť Kúpna zmluva
uzatvorená do 30 dní odo dňa odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona, ak bol
na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo
nesplní túto povinnosť, zadávateľ zákazky môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo neposkytnú riadnu súčinnosť,
zadávateľ zákazky môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade, ak nastane skutočnosť podľa
§ 46 zákona č. 25/2006 zákona.

ÚPRAVA SUBDODÁVATEĽSKÝCH VZŤAHOV

31.1 Zadávateľ zákazky požaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú
v úmysle zadať tretím osobám, a tiež, aby uchádzači v ponuke uviedli navrhovaných
subdodávateľov, rozsah a predmet subdodávok.
31.2 Ak uchádzač má v úmysle zadať tretím stranám podiel zákazky, požaduje sa v zmysle bodu
15.3.8 Súťažných podkladov, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil čestné vyhlásenie, že
všetci jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1
zákona.
31.3 Zadávateľ zákazky určuje tieto pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je potrebné, aby tento nový
subdodávateľ spĺňal podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona. Úspešný uchádzač (vo fáze
plnenia zmluvy Dodávateľ) je povinný oznámiť zadávateľovi zákazky (vo fáze plnenia zmluvy
Odberateľovi) skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa a predložiť čestné vyhlásenie
úspešného uchádzača), že tento nový budúci subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 zákona. Uvedené čestné vyhlásenie úspešný uchádzač predloží do 5 kalendárnych dní
odo dňa, kedy sa o uvedenej skutočnosti dozvedel, avšak ešte predtým, ako dôjde k samotnej
zmene subdodávateľa.
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Tabuľka č.1
Tabuľka plnenia kritérií

Názov verejného obstarávania:
Štiepkovač
Názov uchádzača:
Adresa uchádzača:
Tel. č.:

Fax:

IČO:

DIČ:

e-mail:
IČ DPH:

Návrh plnenia kritérií
Cena za predmet zákazky

Štiepkovač

Cena bez DPH (EUR)
Sadzba DPH (%)
Výška DPH (EUR)
Cena s DPH (EUR)

Dátum:
Meno, priezvisko a podpis uchádzača:
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Tabuľka č.2
Technické parametre predmetu zákazky
Štiepkovač - veľkokapacitné zariadenie na štiepkovanie drevnej hmoty veľkých priemerov
Parameter
Obchodný názov štiepkovača
Je zariadenie mobilné, umiestnené na podvozku nákl. automobilu?
Pohon podvozku
Výkon motora podvozku
Druh paliva
Emisná norma motora
Je zariadenie vybavené chladiacim systémom motora pre zvýšenie
účinnosti chladenia v extrémnych teplotách?
Je kabína vozidla panoramatická, klimatizovaná, s otočným sedadlom
obsluhy?
Je výkon motora podvozku v plnom rozsahu prenesený pre pohon
štiepkovacej nadstavby?
Vstupný otvor zariadenia
Priemer rotora štiepkovača
Maximálna veľkosť frakcie štiepky
Umožňuje štiepkovač spracovanie guľatiny do priemeru 110 cm, (konáre,
haluzina, celé stromy a odrezky)?,
Je zariadenie vybavené kombinovaným rotorom štiepkovača pre osadenie
sekacích nožov, ako aj pre osadenie vymeniteľných čepelí, podľa
charakteru spracovávanej hmoty?
Dosah hydraulickej ruky (vrátane drapáku a rotátora pre presnú
manipuláciu)
Spôsob ovládania hydraulickej ruky
Zdvihový moment hydraulickej ruky
Je zariadenie vybavené primeraným sklopným podávacím stolom so
spodným podávacím pásom o dĺžke min. 2 m a horným podávacím
prítlačným valcom?
Je zariadenie vybavené výkonným nízkootáčkovým ventilátorom pre
možnosť výroby hrubej štiepky bez ohrozenia upchávania komína
štiepkovača?
Priemer ventilátora
Je zariadenie vybavené nastaviteľným
komínom štiepkovača,
z oteruvzdorného materiálu?
Dosah nastaviteľného komína štiepkovača
Hmotnosť zariadenia, vrátane podvozku
Je zariadenie vybavené reťazami na všetky kolesá?
Je zariadenie vybavené štiepačkou pre dlhšie kmene minimálne do
priemeru 110 cm? (nie štiepacie kliešte)
Je zariadenie vybavené 2 sadami náhradných sekacích nožov?
Je zariadenie vybavené elektronickým riadením posuvu štiepky?
Je zariadenie vybavené kompletným ovládaním štiepkovača, hydraulickej
ruky a štiepačky z miesta operátora v kabíne joistikom?
Je zariadenie vybavené zosilneným podvozkovým rámom?
Farba

Jednotka

Hodnota

áno/nie
kW
áno/nie
áno/nie
áno/nie
cm x cm
cm
áno/nie
áno/nie
m
kNm
áno/nie
áno/nie
m
áno/nie
m
t
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
-

Potvrdzujem, že uvedené vozidlo/zariadenie spĺňa uvedené technické parametre.
Dátum:
Meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a pečiatka výrobcu, importéra alebo autorizovaného
predajcu:
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Tabuľka č.3
Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (počítané spätne od lehoty na
predkladanie ponúk)
Názov uchádzača:
P.č.

Názov odberateľa

Názov zákazky a
popis dodávky

Termín dodania
Začiatok
Koniec

Cena dodávky
(EUR, bez DPH)

1.
2.
3.
4.
5.
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Tabuľka č. 4
Potvrdenia o kvalite dodanie tovaru:
Dodávateľ
Názov:
Sídlo:
Zodpovedná osoba:

Tel. číslo:

Odberateľ
Názov:
Sídlo:
Názov predmetu plnenia:
Stručný opis predmetu plnenia:
Vyjadrenie spokojnosti/nespokojnosti s kvalitou dodania tovaru:
Dohodnutý zmluvný termín plnenia zmluvy:

Skutočný termín ukončenia dodávky:

Dôvod rozdielu termínu:
Zmluvne dohodnutá cena za predmet dodávky:

Skutočná cena za predmet dodávky:

EUR (bez DPH)

EUR (bez DPH)

Dôvod rozdielu cien:
Kontaktná osoba odberateľa
Meno a priezvisko, funkcia:

Tel. číslo:

Oprávnená osoba odberateľa
Meno a priezvisko, funkcia:

Podpis oprávnenej osoby
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Tabuľka č. 5
Čestné vyhlásenie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti

(uchádzač vyplní pre tie podmienky účasti, ktorých splnenie nepreukazuje požadovanými dokladmi, ale
nahrádza ich čestným vyhlásením)
Čestne vyhlasujem, že spoločnosť ........................................ so sídlom: ...............................,
IČO:........................ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní „Štiepkovač“ spĺňa nasledovné
podmienky účasti a to ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
1.

osobné postavenie: podľa § 26 ods. 1, písm. a) - j) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Zadávateľovi zákazky budem splnenie tejto podmienky účasti dokladovať na vyžiadanie
nasledovnými dokladmi:

2.

preukazovanie majetkovej účasti: podľa § 26a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Zadávateľovi zákazky budem splnenie tejto podmienky účasti dokladovať na vyžiadanie
nasledovnými dokladmi:

3.

technická a odborná spôsobilosť: v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) a podľa § 28 ods. 1 písm. l)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Zadávateľovi zákazky budem splnenie tejto podmienky účasti dokladovať na vyžiadanie
nasledovnými dokladmi:

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

meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
Pozn. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti inou osobou podľa § 27 ods. 2 alebo § 28
ods. 2 zákona uchádzač uvedie, prostredníctvom ktorej osoby preukáže splnenie podmienky účasti
osoby.
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B. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA
1.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanoveným za účelom výberu
úspešnej ponuky, je výhradne:
cena za predmet zákazky
hodnotí sa celková cena, uvedená v EUR, bez DPH.

2.

Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu.
Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať druhú
najnižšiu cenu. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým systémom.
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C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa
v súťažných podkladoch vyskytli obchodné názvy niektorých materiálov, komponentov, výrobkov alebo
technické riešenie, prípadne iné označenie identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo obchodnú
značku, jedná sa len vymedzenie predpokladaného štandardu. Zadávateľ zákazky umožní nahradiť
takýto výrobok ekvivalentne porovnateľným výrobkom alebo riešením. V ponuke musí uchádzač
preukázať, že ním navrhnuté materiály, komponenty, výrobky alebo technické riešenia sú rovnaké,
prípadne lepšie.
Predmetom zákazky je dodávka štiepkovača - veľkokapacitného zariadenia na štiepkovanie
drevnej hmoty veľkých priemerov.
Požadované parametre predmetu zákazky:
mobilné zariadenie, umiestnené na podvozku nákladného automobilu s pohonom 6x6, dieslové
prevedenie
výkon motora podvozku min. 350 kW,
motor EURO 6
chladiaci systém motora pre zvýšenie účinnosti chladenia v extrémnych teplotách,
panoramatická, klimatizovaná kabína s otočnou sedačkou obsluhy,
výkon motora podvozku musí byť v plnom rozsahu prenesený pre pohon štiepkovacej nadstavby,
vstupný otvor zariadenia: min. 60x110 cm
priemer rotora štiepkovača musí byť o min 25% väčší ako vstupný otvor štiepkovača,
veľkosť frakcie štiepky: G30-G100
spracovanie guľatiny do priemeru 110 cm, konáre, haluzina, celé stromy a odrezky,
kombinovaný rotor štiepkovača pre osadenie sekacích nožov ako aj pre osadenie vymeniteľných
čepelí, podľa charakteru spracovávanej hmoty,
hydraulická ruka s min. dosahom 9,5 metrov, vrátane drapáku a rotátora pre presnú
manipuláciu, ovládaná joistikom, zdvihový moment hydraulickej ruky minimálne 90 kNm;
primeraný sklopný podávací stôl so spodným podávacím pásom o dĺžke min. 2 m a horným
podávacím prítlačným valcom;
výkonný nízkootáčkový ventilátor s min. priemerom 1,5 m pre možnosť výroby hrubej štiepky bez
ohrozenia upchávania komína štiepkovača,
nastaviteľný komín štiepkovača s dosahom min. 4,5 m, z oteruvzdorného materiálu
hmotnosť stroja do 26t,
reťaze na všetky kolesá;
štiepačka pre dlhšie kmene minimálne do priemeru 110 cm; nie štiepacie kliešte
2 sady náhradných sekacích nožov;
elektronické riadenie posuvu štiepky;
kompletné ovládanie štiepkovača, hydraulickej ruky a štiepačky z miesta operátora v kabíne
joistikom,
zosilnený podvozkový rám,
farba modrá, RAL 5002
Súčasťou dodávky bude doprava DDP Hriňová, poistenie počas prepravy, kompletná sprievodná
dokumentácia, najmä uvedenie stroja do prevádzky, zaškolenie obsluhy, predloženie vyhlásenia
o zhode, technické osvedčenie, návod na obsluhu, návod na opravu a údržbu, katalóg náhradných
dielov, mazací plán a pod.
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D. SPÔSOB URČENIA CENY
1.1

Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.

1.2

Cena dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

1.3

Navrhovaná cena, vyčíslená v EUR musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z.
o cenách, vyhláškou č.87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva a musí byť maximálna,
ktorú nie je možné prekročiť pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania predmetu
obstarávania stanovené v Súťažných podkladoch a Kúpnej zmluve.

1.4

Cena uvedená v ponuke zmluvy musí obsahovať cenu za všetky časti predmetu zákazky,
vrátane:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

doprava na miesto dodania: Partizánska cesta 1465, Hriňová
poistenie počas prepravy od dodávateľa k odberateľovi
uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy
návod k obsluhe a údržbe v slovenskom jazyku
kompletná dokumentácia k vozidlu/zariadeniu: záručná a servisná dokumentácia;
Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii, prípadne Technické osvedčenie vozidla
(ak je relevantné, uvedené neplatí v prípade, že predmet zmluvy nie je vozidlo v zmysle
zákona č. 315/1996 Z.z. v znení jeho neskorších predpisov), Vyhlásenie o zhode, Návod
na opravu a údržbu, Katalóg náhradných dielov, Mazací plán a ďalšie doklady nevyhnutné
na riadne užívanie predmetu zákazky.
1.4.6 zaškolenie obsluhy
1.5

Navrhovaná cena bude obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky pri
dodržaní zákonom o cenách stanovených podmienok pre obsah ceny. Do ceny je možné
započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa §2 ods. 3 a §3 ods. 2 a 3
zákona č. 18/1995 Z.z. o cenách a § 3 vyhl. 87/1996 Z. z.

1.6

V rozpočte bude vyznačená DPH podľa všeobecne záväzného predpisu, vyčíslená bude cena bez
DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
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E. OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY
1.

Obchodné a zmluvné podmienky sú špecifikované v Kúpnej zmluve. Kúpna zmluva je definitívna
a záväzná pre každého uchádzača. Uchádzač nemá právo na žiadnu zmenu Kúpnej zmluvy.

2.

Uchádzač do Kúpnej zmluvy zanesie svoje identifikačné údaje (ako Predávajúci), ako aj ostatné
požadované údaje v Kúpnej zmluve (bez vyznačenia ponukovej ceny). Štatutárny zástupca
uchádzača takto vypracovanú Kúpnu zmluvu podpíše a vrátane príloh predloží v rámci ponuky,
časť „Ostatné“.
Uchádzač do Kúpnej zmluvy zanesie svoje identifikačné údaje (ako Predávajúci) ako aj ostatné
požadované údaje v Kúpnej zmluve. Štatutárny zástupca uchádzača takto vypracovanú Kúpnu
zmluvu podpíše a vrátane príloh predloží v rámci ponuky, časť „Kritériá“.
V prípade skupiny, ktorá nemá právnu formu, skupina predkladá údaje za všetkých partnerov
skupiny.
V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, Kúpna zmluva musí byť podpísaná
všetkými členmi skupiny.

3.
4.
5.

KÚPNA ZMLUVA č. ..........
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka
v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
1. Kupujúci:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

(ďalej len kupujúci)

Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava
Ing. Ivan Ďuďák, konateľ
35 698 616
2020310930
SK2020310930
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 11751/B

2. Predávajúci:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

(ďalej len predávajúci)

za nasledujúcich podmienok:

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru, ktorý je predmetom zákazky v rámci verejného
obstarávania s názvom „Štiepkovač“, ktoré vyhlásil kupujúci a v ktorom bol predávajúci úspešným
uchádzačom, a to v zmysle technickej špecifikácie, vrátane dopravy do miesta plnenia,
kompletizácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia predmetu
zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu zmluvy, resp. je plne oprávnený na jeho
predaj podľa tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu zmluvy na kupujúceho, t.j.
predmet zmluvy nie je predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani vecné
bremená, resp. iné práva tretích osôb.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyššie uvedený predmet zmluvy dodať podľa podmienok ďalej
dojednaných touto zmluvou.
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4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za predmet zmluvy a prevziať predmet zmluvy na
dojednanom mieste určenia.
II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami vzájomne stanovená dohodu:
Predmet zmluvy
Štiepkovač .................
(doplniť obchodný názov)

Cena za 1 ks
(EUR, bez DPH)
............. EUR
slovom:

Sadzba DPH
(%)

Výška DPH
(EUR)
.............
EUR
slovom:

Cena celkom
(EUR, vrátane DPH)
............. EUR
slovom:

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet predávajúceho
na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s platným znením zákona o DPH.
3. Prílohou faktúry musí byť: Dodací list potvrdený predávajúcim a kupujúcim, Záručný list potvrdený
predávajúcim a kupujúcim a Protokol o prevzatí všetkých predmetom zmluvy, potvrdený
predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Protokol“);
4. Splatnosť faktúry je 30 dní.
5. Dodací list, záručný list a Protokol, musia obsahovať presnú špecifikáciu predmetu plnenia tejto
zmluvy, najmä zoznam všetkých dodaných častí hnuteľných vecí s uvedením počtu kusov,
výrobných čísel alebo s uvedením ich inej výstižnej a jednoznačnej špecifikácie.
III.
Miesto a termín plnenia
1. Miestom dodávky predmetu zmluvy je miesto odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu alebo ním
určenej osobe. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia dodávky bude Partizánska cesta
1465, Hriňová. Nakládku, prepravu a vykládku predmetu zmluvy zabezpečí predávajúci na vlastné
náklady.
2. Predávajúci je povinný dodať predmetu zmluvy kupujúcemu najneskôr do 2 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, definovanej v bode 1. článku XI. tejto zmluvy.
IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho odovzdanie kupujúcemu podľa ďalej dohodnutých
podmienok. Prevzatím predmetu zmluvy sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim do užívania, vrátane
preukázania, že predmet zmluvy spĺňa požadované a deklarované technické parametre,
a odovzdanie a vykonanie:
- predmetu zmluvy a jeho doplnkov;
- Záručnej a servisnej dokumentácie;
- Technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii, prípadne technického osvedčenia vozidla.
(Uvedené neplatí v prípade, že predmet zmluvy nie je vozidlo v zmysle zákona č. 315/1996
Z.z. v znení jeho neskorších predpisov);
- Sprievodnej dokumentácie najmä uvedenie stroja do prevádzky, vyhlásenie o zhode, návod
na obsluhu, návod na opravu a údržbu, katalóg náhradných dielov, mazací plán a ďalšie
doklady nevyhnutné na riadne užívanie predmetu zmluvy,.
- Zaškolenie obsluhy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, v prípade, že preberajúci nie je štatutárnym zástupcom kupujúceho,
preukáže sa kupujúci prítomný pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy štatutárom overeným
splnomocnením.
3. O odovzdaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vopred upovedomiť kupujúceho najneskôr
7 dní pred požadovaným dodacím termínom. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy potvrdia
svojím podpisom oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho na Protokole.
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V.
Zmluvné pokuty
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne, množstve, kvalite a na
stanovené miesto. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu
zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,10 % z celkovej kúpnej ceny za každý kalendárny deň
omeškania.
2. V prípade, že kupujúci neodoberie predmet zmluvy podľa dohodnutého dodacieho termínu resp. sa
dostane do omeškania s platením faktúry za predmet zmluvy, je predávajúci oprávnený
kupujúcemu vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky za každý deň
omeškania.
VI.
Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom
prevzatia kompletného a plne funkčného predmetu zmluvy kupujúcim podľa čl. IV tejto zmluvy na
dohodnutom mieste prevzatia v zmysle čl. III tejto zmluvy.
VII.
Prechod rizika vzniku škody
1. Riziko zodpovednosti za škodu vzniknutú na predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na
kupujúceho okamihom prevzatia kompletného a plne funkčného predmetu zmluvy kupujúcim podľa
čl. IV tejto zmluvy na dohodnutom mieste prevzatia v zmysle čl. III tejto zmluvy.
VIII.
Kvalita predmetu zmluvy a záručné podmienky
1. Záručná doba je minimálne v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy
kupujúcemu na základe podpísaného Protokolu. Počas záručnej doby predávajúci ručí za to, že
predmet zmluvy bude spĺňať podmienky uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a bude plne spôsobilý
na vykonávanie všetkých funkcií, na ktoré je určený.
2. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa vykonávať záručný servis na predmet zmluvy bezodplatne,
ako aj komplexný pozáručný servis za úhradu , vrátane dodávok náhradných dielov. Predávajúci sa
zaväzuje vykonávať komplexný pozáručný za ceny maximálne vo výške bežných cien na
slovenskom trhu.
3. Kupujúci má právo predmet zmluvy so zjavným chybami neprevziať, s odstrániteľnými chybami
predmet zmluvy prevziať až po ich odstránení.
4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím
a zaobchádzaním s predmetom zmluvy alebo použitím na iné účely, ako tie, na ktoré je predmet
zmluvy určený.
5. V prípade zistenia vád predmetu zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o zistených
vadách a žiadať: výmenu vadného dielca predmetu zmluvy alebo dodanie chýbajúcej časti
predmetu zmluvy a odstránenie vád predmetu zmluvy.
6. Predávajúci zodpovedá za skryté vady, ktoré mal predmet zmluvy v čase prevzatia kupujúcim, aj
keď sa porucha stane zjavnou až po tomto čase.
7. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na predmetu zmluvy v rámci záručnej opravy
odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne
používať. Záručná doba zamenených častí začína plynúť dňom ich dodania.
8. Oprávnená reklamácia musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od jej
uplatnenia. V prípade, že nie je možné do vyššie uvedenej lehoty reklamáciu vybaviť, je
povinnosťou predávajúceho na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorniť.
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IX.
Vyššia moc
1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za neúplné plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy
z dôvodu udalosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti vyvolané povodňami,
neúmyselne založeným požiarom, zemetrasením, vojnovým stavom a inými za vyššiu moc
považovanými príčinami. O dobu účinkovania týchto udalostí, ako aj o dobu nevyhnutne potrebnú
na ich odstránenie sa doba plnenia tejto zmluvy predlžuje automaticky.
X.
Riešenie sporov
1. Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým dohodou. Ak k dohode nedôjde, budú spory rozhodnuté výlučne súdnou
cestou, podľa právnych predpisov, platných v Slovenskej republike.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
v deň, nasledujúci po dni jej zverejnenia v Profile zadávateľa zákazky, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/10741.
2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode
obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Prípadné dodatky k zmluve sa
budú riadiť podľa § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a tiež
Stanoviskom Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/dodatky.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
4. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Kúpna zmluva, ako aj všetky jej prípadné
dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku a je podpísaná a vyhotovená v štyroch
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých kupujúci obdrží 3 vyhotovenia
a predávajúci jedno vyhotovenie. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose - rozhodcovský
súd“, so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných
predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40
ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby o
zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a
jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.
6. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
za Kupujúceho

za Predávajúceho

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

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

.................................................................
Mgr. Ivan Ďuďák, konateľ
Intech Slovakia, s.r.o.

.................................................

Prílohy: Príloha č. 1 Technické parametre predmetu zmluvy
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Príloha č. 1
Technické parametre predmetu zmluvy

Štiepkovač - veľkokapacitné zariadenie na štiepkovanie drevnej hmoty veľkých priemerov
Parameter
Obchodný názov štiepkovača
Je zariadenie mobilné, umiestnené na podvozku nákl. automobilu?
Pohon podvozku
Výkon motora podvozku
Druh paliva
Emisná norma motora
Je zariadenie vybavené chladiacim systémom motora pre zvýšenie
účinnosti chladenia v extrémnych teplotách?
Je kabína vozidla panoramatická, klimatizovaná, s otočným sedadlom
obsluhy?
Je výkon motora podvozku v plnom rozsahu prenesený pre pohon
štiepkovacej nadstavby?
Vstupný otvor zariadenia
Priemer rotora štiepkovača
Maximálna veľkosť frakcie štiepky
Umožňuje štiepkovač spracovanie guľatiny do priemeru 110 cm, (konáre,
haluzina, celé stromy a odrezky)?,
Je zariadenie vybavené kombinovaným rotorom štiepkovača pre osadenie
sekacích nožov, ako aj pre osadenie vymeniteľných čepelí, podľa
charakteru spracovávanej hmoty?
Dosah hydraulickej ruky (vrátane drapáku a rotátora pre presnú
manipuláciu)
Spôsob ovládania hydraulickej ruky
Zdvihový moment hydraulickej ruky
Je zariadenie vybavené primeraným sklopným podávacím stolom so
spodným podávacím pásom o dĺžke min. 2 m a horným podávacím
prítlačným valcom?
Je zariadenie vybavené výkonným nízkootáčkovým ventilátorom pre
možnosť výroby hrubej štiepky bez ohrozenia upchávania komína
štiepkovača?
Priemer ventilátora
Je zariadenie vybavené nastaviteľným
komínom štiepkovača,
z oteruvzdorného materiálu?
Dosah nastaviteľného komína štiepkovača
Hmotnosť zariadenia, vrátane podvozku
Je zariadenie vybavené reťazami na všetky kolesá?
Je zariadenie vybavené štiepačkou pre dlhšie kmene minimálne do
priemeru 110 cm? (nie štiepacie kliešte)
Je zariadenie vybavené 2 sadami náhradných sekacích nožov?
Je zariadenie vybavené elektronickým riadením posuvu štiepky?
Je zariadenie vybavené kompletným ovládaním štiepkovača, hydraulickej
ruky a štiepačky z miesta operátora v kabíne joistikom?
Je zariadenie vybavené zosilneným podvozkovým rámom?
Farba

Jednotka

Hodnota

áno/nie
kW
áno/nie
áno/nie
áno/nie
cm x cm
cm
áno/nie
áno/nie
m
kNm
áno/nie
áno/nie
m
áno/nie
m
t
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
-

Potvrdzujem, že uvedené vozidlo/zariadenie spĺňa uvedené technické parametre.
Dátum:
Meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a pečiatka výrobcu, importéra alebo autorizovaného
predajcu:
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