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Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.,   Ivanská cesta 2 2,   821 04 Bratislava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADÁVACIE  PODKLADY 
 

Predmet obstarávania 
 
 

Nákup zberových vozidiel na zvoz komunálneho odpadu . 
 
 
 
 

Číslo obstarávania: 01-20-2012 
 
 
 
OLO a.s. nie je verejným obstarávate ľom ani obstarávate ľom v zmysle §6 a §8 Zákona 
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.. Priebeh obstarávacích konaní je upr avený internými 
pravidlami spolo čnosti a nie postupom pod ľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  Ing. Miroslav Popík 
 
 
Bratislava, máj 2012 
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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:   Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav Popík   popik@olo.sk 
IČO:     00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 

 
2 Predmet obstarávania 

Predmetom obstarávania je nákup zberných vozidiel na zber komunálneho odpadu pre 
potreby závodu Odvoz odpadu, ktorých podrobnejšia špecifikácia je uvedená v časti 3 týchto 
dokladov. 
Z dôvodu obstarávania rôznych druhov vozidiel môže uchádzač predložiť aj čiastočnú 
ponuku len na tie druhy predmetu obstarávania, ktoré má v svojej ponuke bez viazania  sa 
na celý predmet obstarávania. 

 
3 Zmluva 

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy podľa platných predpisov. 
 
4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 
4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

závod Odvoz odpadu 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

 
4.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky:  

od 1.7.2012 do do 30.06.2014  
 
5 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
- technická časť 
- ekonomická časť 

 
5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR), 
• referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených dodávok nad 500.000 EUR, ktoré 

sú podobné predmetu obstarávania /predaj zberových vozidiel/, uskutočnených za 
obdobie posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok), 
- finančný objem predmetu plnenia (EUR), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií. 

• preukázanie príslušného dokladu od výrobcu nadstavieb o autorizácii uchádzača na 
oficiálne zastupovanie pri predaji a servise jeho výrobkov,   

• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky, 
• prehlásenie o zabezpečení servisu v mieste sídla obstarávateľa a jeho forma, 
• čestné vyhlásenie k podmienkam obstarávania: 

- o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke, 
- o neúčasti na iných predkladaných ponukách. 
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5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 
• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 3 týchto zadávacích 

podkladov, 
• návrh Rámcovej zmluvy, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích 

podkladov. 
 
6 Označenie obalov ponúk 
6.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, 

a označená nasledovnými údajmi: 
- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie: „Súťaž – neotvára ť“, 
- označenie názvu obstarávania „Nákup zberových vozidiel na zvoz KO. “, 
- Číslo súťaže: 01-20-2012, 
- kontaktná osoba uchádzača. 

 
7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť do 06.07.2012 do 12 hod . na adresu Obstarávateľa uvedenú 
v bode 1. 

 
8 Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti 
určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v 
týchto zadávacích podkladoch. 

 
9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude 
vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Rámcovej zmluvy. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 
 
Obstarávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť žiadnu 
z predložených ponúk. 

 
10 Uzavretie zmluvy 
 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné 

podmienky Rámcovej zmluvy. 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2012. 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
11 Kritéria hodnotenia ponúk 
 
11.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej 

časti ponuky podľa bodu 5.1, splnenie požiadovaných parametrov vozidiel v zmysle opisu 
predmetu obstarávania podľa časti 3 týchto zadávacích podkladov a zohľadnenie 
nasledovných kritérií: 
a) cena za dodanie predmetu obstarávania, 
b) užitková hmotnosť predmetu obstarávania z dôvodu čo najefektívnejšieho využitia vozidla 

pri dodržaní predpísanej nosnosti vozidla, 
c) zabezpečenie servisu na predmet obstarávania v mieste sídla obstarávateľa, 
d) poskytnutie náhradného vozidla v prípade poruchy, na odstránenie ktorej bude potrebné 

viacero pracovných dní vrátane sobôt, 
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e) možnosť uzavretia servisnej zmluvy so stanovenou paušálnou cenou za km, ktorá umožní 
obstarávateľovi garantovať náklady na prevádzku predmetu obstarávania v dlhodobom 
horizonte, 

f) záväzok spätného odkúpenia predmetu obstarávania po ukončení jeho prevádzkovania 
obstarávateľom s určením ceny stanovenej na základe znaleckého posudku. 
 

11.2 Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk budú 
vyjadrené v nasledovných jednotkách: 

 
a) cena predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH, 
b) užitková hmotnosť predmetu obstarávania vyjadrená v tonách, 
c) zabezpečenie servisu v mieste sídla obstarávateľa vyjadrená v hodinách nástupu na 

servisný zásah od nahlásenia jeho požiadavky obstarávateľom,  
d) počet dní, po ktorých uchádzač poskytne náhradné vozidlo v prípade časovo náročnejšej 

opravy, 
e) počet rokov, počas ktorých bude možnosť uzavretia servisnej zmluvy so stanovenou 

paušálnou cenou za km na podvozok ponúknutý uchádzačom, 
f) maximálny počet rokov, počas ktorých uchádzač garantuje spätné odkúpenie predmetu 

obstarávania. 
 

11.3 Maximálny počet bodov, ktoré je možné prideliť najvýhodnejším návrhom na plnenie podľa 
bodu 11.1, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov: 

 
a) cena predmetu obstarávania max 40 bodov 
b) užitková hmotnosť predmetu obstarávania  max 10 bodov 
c) zabezpečenie servisu v mieste sídla obstarávateľa max 20 bodov  
d) poskytnutie náhradného vozidla max 10 bodov 
e) možnosť uzavretia servisnej zmluvy s paušálnou cenou za km max 10 bodov 
f) záväzok spätného odkúpenia predmetu obstarávania max 10 bodov 

 
11.4 Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií podľa bodov 11.1 až 11.3 a spôsob ich vyhodnotenia: 
 

a) cena predmetu obstarávania    
[(cenamin / cenaponuka) x 40]  

b) užitková hmotnosť predmetu obstarávania   
[(hmotnosťmax / hmotnosťponuka) x 10] 

c) zabezpečenie servisu v mieste sídla obstarávateľa  
[(hodinymin / hodinyponuka) x 20] 

d) poskytnutie náhradného vozidla  
[(počet dnímin / počet dníponuka) x 10] nie – počet bodov 0 

e) možnosť uzavretia servisnej zmluvy s pauš. cenou za km  
[(počet rokovmax / počet rokovponuka) x 10] nie – počet bodov 0 

f) záväzok spätného odkúpenia predmetu obstarávania  
[(počet rokovponuka / počet rokovmax) x 10] nie – počet bodov 0 
 

11.5 Víťazom obstarávacieho konania sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom 
porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt podľa 
bodu 11.4, zaokrúhlených na celý počet bodov, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. 

 
11.6 V prípade možnosti uzavrieia servisnej zmluvy podľa bodu 11.4 písm. e), si obstarávateľ 

vyhradzuje právo uskutočnenia druhého kola vyhodnotenia predmetného obstarávacieho 
konania, v ktorom budú zohľadnené prevádzkové náklady na jednotlivé ponúknuté zberné 
vozidlá, na ktoré obstarávateľ dodatočne zašle prvým trom vyhodnoteným uchádzačom 
podľa bodu 11.5 zadávacie podklady. 
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ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
Predmetom obstarávania sú vozidlá na zvoz komunálneho odpadu podľa nasledovnej technickej 
špecifikácie.  
 
 
1. Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu  

s rota čným systémom lisovania s nadstavbou s objemom 16 m 3 
 
Požadované parametre vozidla:  
 
Nadstavba 
 
• Skutočný užitočný objem nadstavby 16 m3 a celková výška vozidla do 3,75 m 
• Nadstavba s rotačným systémom lisovania s nastaviteľnou silou prítlaku  
• Odhlučnenie zberného zásobníka 
• Hydraulický pohon nadstavby 
• Šnek - závitník zadného veka s ľahko meniteľnými doštičkami (skrutkový spoj) zo špeciálnej 

ocele 
• Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne 
• Záťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde 
• Bezpečnostná spojka pre vypnutie nadstavby pri nadmernej záťaži 
• Bočné zábrany proti podjazdu 
• Integrované vonkajšie ovládacie prvky do opláštenia nadstavby 
• Hladké opláštenie pre jednoduchý polep nadstavby 
• Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom nedeleným pre zber nádob 110,120, 

240,1100 litrov 
• Štandardná zaručná doba 24 mesiacov 
• Nadstavba nová vo farbe RAL 1028 
 
Podvozok    
 
• Vozidlo spĺňa požiadavky emisnej normy EURO 5  
• Nosnosť vozidla 18t 
• Rázvor max. 3.900 mm 
• Pneu 315/80 R 22,5 na obe nápravy 
• Konfigurácia náprav 4x2 
• Výkon motora minimálne 290 HP 
• Manuálna prevodovka min. 9 stupňová  
• Elektronický obmedzovač rýchlosti 
• Predné odpruženie parabolickými pružinami 
• Stabilizátor prednej nápravy 
• Zadné odpruženie vzduchové 
• Stabilizátor zadnej nápravy 
• Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave 
• Signalizácia preťaženia zadnej nápravy v kabíne 
• Palivová nádrž cca 200 l s uzamykateľným hrdlom 
• Kabína vodiča klimatizovaná 
• Tónované sklá (čelné aj bočné) 
• Kabína trojmiestna, sedadlo vodiča odpružené 
• Rádio 
• Digitálny tachograf 
• Palubný počítač 
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• Počítadlo prevádzkových hodín 
• ABS – antiblokovací systém 
• Vrchné sanie vzduchu 
• Výfuk vedený nad kabínu vodiča 
• Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom 
• Výstražné žlté halogénové majáky 
• Ovládací modul pre externú výmenu údajov KSM a zbernica pre výmenu údajov FMS, z 

dôvodu požiadaviek na náš GPRS systém 
• Štandardná zaručná doba 12 mesiacov 
• Podvozok nový vo farbe RAL 1028 
 
 
2. Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu  

s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objem om 14-16 m 3 
 
Požadované parametre vozidla:  
 
Nadstavba 
 
• Skutočný užitočný objem nadstavby 14-16 m3 a celková výška vozidla do 3,75 m  
• Nadstavba s lineárnym systémom lisovania s nastaviteľnou silou prítlaku s pomerom 

stláčania odpadu minimálne 1:6 
• Hydraulický pohon nadstavby 
• Výtlačný štít vedený na vymeniteľných lištách 
• Možnosť nastavenia režimu lisovania – ručný, jednocyklový chod, nepretržitý chod 
• Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne 
• Záťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde 
• Bočné zábrany proti podjazdu 
• Hladké vonkajšie steny nadstavby pre jednoduchý polep 
• Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom nedeleným pre zber nádob 110,120, 

240,1100 litrov 
• Štandardná zaručná doba 24 mesiacov 
• Nadstavba nová vo farbe RAL 1028 
 
Podvozok    
 
• Vozidlo spĺňa požiadavky emisnej normy EURO 5  
• Nosnosť vozidla 18t 
• Rázvor max. 3.900 mm 
• Pneu 315/80 R 22,5 na obe nápravy 
• Konfigurácia náprav 4x2 
• Výkon motora minimálne 290 HP 
• Manuálna prevodovka min. 9 stupňová  
• Elektronický obmedzovač rýchlosti 
• Predné odpruženie parabolickými pružinami 
• Stabilizátor prednej nápravy 
• Zadné odpruženie vzduchové 
• Stabilizátor zadnej nápravy 
• Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave 
• Signalizácia preťaženia zadnej nápravy v kabíne 
• Palivová nádrž cca 200 l s uzamykateľným hrdlom 
• Kabína vodiča klimatizovaná 
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• Tónované sklá (čelné aj bočné) 
• Kabína trojmiestna, sedadlo vodiča odpružené 
• Rádio 
• Digitálny tachograf 
• Palubný počítač 
• Počítadlo prevádzkových hodín 
• ABS – antiblokovací systém 
• Vrchné sanie vzduchu 
• Výfuk vedený nad kabínu vodiča 
• Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom 
• Výstražné žlté halogénové majáky 
• Ovládací modul pre externú výmenu údajov KSM a zbernica pre výmenu údajov FMS, z 

dôvodu požiadaviek na náš GPRS systém 
• Štandardná zaručná doba 12 mesiacov 
• Podvozok nový vo farbe RAL 1028 
 
 
3. Zberové vozidlo 10 t na zvoz komunálneho odpadu  

s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objem om 5 m 3 
 
Požadované parametre vozidla:  
 
Nadstavba 
 
• Skutočný užitočný objem nadstavby 5 m3 a celková výška vozidla do 2,9 m 
• Nadstavba s lineárnym systémom lisovania s nastaviteľnou silou prítlaku s pomerom 

stláčania odpadu minimálne 1:6 
• Hydraulický pohon nadstavby 
• Výtlačný štít vedený na vymeniteľných lištách 
• Možnosť nastavenia režimu lisovania – ručný, jednocyklový chod, nepretržitý chod 
• Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne 
• Záťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde 
• Bočné zábrany proti podjazdu 
• Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom nedeleným pre zber nádob 110,120, 

240,1100 litrov 
• Štandardná zaručná doba 24 mesiacov 
• Nadstavba nová vo farbe RAL 1028 
 
Podvozok    
 
• Vozidlo spĺňa požiadavky emisnej normy EURO 5  
• Celková hmotnosť vozidla 10t 
• Automatická prevodovka 
• Rázvor max. 2.700 mm a celková dĺžka vozidla vrátane nadstavby a vyklápača max. 6,2 m 
• Pneu 9,5 R 17,5 z dôvodu vyššej svetlej výšky vozidla 
• Konfigurácia náprav 4x2 
• Výkon motora minimálne 175 HP 
• Elektronický obmedzovač rýchlosti 
• Predné odpruženie parabolickými pružinami 
• Stabilizátor prednej nápravy 
• Zadné odpruženie vzduchové 
• Stabilizátor zadnej nápravy 
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• Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave 
• Signalizácia preťaženia zadnej nápravy v kabíne 
• Palivová nádrž cca 100 l s uzamykateľným hrdlom 
• Kabína vodiča klimatizovaná 
• Tónované sklá (čelné aj bočné) 
• Kabína trojmiestna, sedadlo vodiča odpružené 
• Rádio 
• Digitálny tachograf 
• Palubný počítač 
• Počítadlo prevádzkových hodín 
• ABS – antiblokovací systém 
• Vrchné sanie vzduchu 
• Výfuk vedený nad kabínu vodiča 
• Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom 
• Výstražné žlté halogénové majáky 
• Ovládací modul pre externú výmenu údajov KSM a zbernica pre výmenu údajov FMS, z 

dôvodu požiadaviek na náš GPRS systém 
• Štandardná zaručná doba 12 mesiacov 
• Podvozok nový vo farbe RAL 1028 
 
 
Ku všetkým ponúknutým variantám žiadme predloži ť nasledovnú dokumentáciu: 
 
- technický výkres s rozpisom rozmerov a zaťažení na celú zostavu, t.j /podvozok + nadstavba/ 
- preukázanie použitia oteruvzdorných a vysokopevnostných materiálov na konštrukciu 

nadstavby materiálovým listom od výrobcu 
 
 
Predpokladaný po čet vozidiel, ktoré obstarávate ľ v rámci platnosti Rámcovej zmluvy 
plánuje nakúpi ť: 
 
 2012 2013 2014 

18t s rota čnou nadstavbou 4 4 4 

18t s lineárnou nadstavbou 4 4 4 

10t s lineárnou nadstavbou 1 0 1 
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedených počtov nákupu zberných vozidiel 
v jednotlivých rokoch v závislosti od jeho finančnej situácie a interných potrieb odvozu odpadu. 
 
 

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená 
ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR bez DPH. 
 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude 
propočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.  
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Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke 
uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť 
s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním 
predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov 
a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2000 – DDP. 
 
 

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 
Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu obstarávania nasledovnú povinnú klauzulu, ktorá 
bude uchádzačmi zapracovaná do návrhu Rámcovej zmluvy: 
 
„V prípade záväznej cenovej ponuky iného dodávateľa, ktorý ponúkne ten istý predmet zmluvy 
vrátanie splnenia všetkých zmluvne dohodnutých ustanovení za výhodnejších podmienok, bude 
objednávateľ o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa. Zároveň bude dodávateľ vyzvaný 
na prehodnotenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy s tým, že ak v lehote 1 mesiaca od 
výzvy nebudú dodávateľom ponúknuté podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú výhodnosť pre 
objednávateľa pri dodržaní stanovených technických požiadaviek, môže tento vypovedať túto 
zmluvu s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom táto začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.“ 
 
Uchádzač vo svojom návrhu Rámcovej zmluvy predloží okrem podmienok ponuky uvedených 
podľa bodu 11.2 aj sankcie za ich nedodržanie a návrh ďalších obchodných podmienok, ktoré 
budú prerokované pred potvrdením Rámcovej zmluvy. 
 
 

ČASŤ 6 - PRÍLOHY 
 
6.1 Tabuľka č.1 -  Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu 

s rotačným systémom lisovania s nadstavbou s objemom 16 m3 
6.2 Tabuľka č.2 - Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu 

s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objemom 14 až 16 m3 
6.3 Tabuľka č.3 - Zberové vozidlo 10 t na zvoz komunálneho odpadu 

s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objemom 5 m3 
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6.1 Tabuľka č.1 
 
 

P. č. Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu  
s rota čným systémom lisovania s nadstavbou s objemom 16 m 3 MJ Ponuka 

1. Cena zberového vozidla bez DPH €  

2. Užitková hmotnosť zberového vozidla t  

3. 
Maximálny čas, za ktorý uchádzač nastúpi na servisný zásah od jeho 
nahlásenia v mieste sídla obstarávateľa 

hod  

4. 
Maximálny počet dní, po uplynutí ktorých poskytne uchádzač 
náhradné zberové vozidlo obstarávateľovi v prípade vyradenia vozidla 
z prevádzky z dôvodu dlhšieho trvania servisného zásahu  

deň  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač spôsob 
účtovania jej ceny  

  

5. 
Maximálny počet rokov, počas ktorých je možné uzavrieť servisnú 
zmluvu na zberové vozidlo s garantovanými paušálnymi nákladmi na 
km  

rok  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač jednotkovú 
cenu za km 

€/km  

6. 
Maximálny počet rokov, v rámci ktorých uchádzač garantuje spätný 
odkup zberového vozidla s určením ceny stanovenej na základe 
znaleckého posudku  

rok  

* V prípade neposkytovania takejto služby uchádzač bod 6 nevyplňuje   

 
 

V prípade servisných prác a služieb sa tieto budú ú čtova ť nasledujúcimi 
sadzbami: MJ Ponuka  

 predĺženie štandardnej záruky podvozku  podľa časti 3 podkladov €/rok  

predĺženie štandardnej záruky nadstavby podľa časti 3 podkladov €/rok  

práca servisného technika  €/hod  

doprava osobným automobilom v prípade jej paušálneho účtovania  €  

doprava osobným automobilom v prípade jej účtovania na základe 
prejazdených km 

€/km  

N
A
D
S
T
A
V
B
A 

počet km účtovaných od servisného strediska uchádzača do sídla 
obstarávateľa  km  
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6.2 Tabuľka č.2 
 
 

P. č. 
Zberové vozidlo 18 t na zvoz komunálneho odpadu  
s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objem om 14 až 
16 m3 

MJ Ponuka 

1. Cena zberového vozidla bez DPH €  

2. Užitková hmotnosť zberového vozidla t  

3. 
Maximálny čas, za ktorý uchádzač nastúpi na servisný zásah od jeho 
nahlásenia v mieste sídla obstarávateľa 

hod  

4. 
Maximálny počet dní, po uplynutí ktorých poskytne uchádzač 
náhradné zberové vozidlo obstarávateľovi v prípade vyradenia vozidla 
z prevádzky z dôvodu dlhšieho trvania servisného zásahu 

deň  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač spôsob 
účtovania jej ceny  

  

5. 
Maximálny počet rokov, počas ktorých je možné uzavrieť servisnú 
zmluvu na zberové vozidlo s garantovanými paušálnymi nákladmi na 
km  

rok  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač jednotkovú 
cenu za km €/km  

6. 
Maximálny počet rokov, v rámci ktorých uchádzač garantuje spätný 
odkup zberového vozidla s určením ceny stanovenej na základe 
znaleckého posudku  

rok  

* V prípade neposkytovania takejto služby uchádzač bod 6 nevyplňuje   

 
 

V prípade servisných prác a služieb sa tieto budú ú čtova ť nasledujúcimi 
sadzbami: MJ Ponuka  

 predĺženie štandardnej záruky podvozku  podľa časti 3 podkladov €/rok  

predĺženie štandardnej záruky nadstavby podľa časti 3 podkladov €/rok  

práca servisného technika  €/hod  

doprava osobným automobilom v prípade jej paušálneho účtovania  €  

doprava osobným automobilom v prípade jej účtovania na základe 
prejazdených km 

€/km  

N
A
D
S
T
A
V
B
A 

počet km účtovaných od servisného strediska uchádzača do sídla 
obstarávateľa  

km  
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6.3 Tabuľka č.3 
 
 

P. č. Zberové vozidlo 10 t na zvoz komunálneho odpadu  
s lineárnym systémom lisovania s nadstavbou s objem om 5 m 3 MJ Ponuka 

1. Cena zberového vozidla bez DPH €  

2. Užitková hmotnosť zberového vozidla t  

3. 
Maximálny čas, za ktorý uchádzač nastúpi na servisný zásah od jeho 
nahlásenia v mieste sídla obstarávateľa 

hod  

4. 
Maximálny počet dní, po uplynutí ktorých poskytne uchádzač 
náhradné zberové vozidlo obstarávateľovi v prípade vyradenia vozidla 
z prevádzky z dôvodu dlhšieho trvania servisného zásahu 

deň  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač spôsob 
účtovania jej ceny  

  

5. 
Maximálny počet rokov, počas ktorých je možné uzavrieť servisnú 
zmluvu na zberové vozidlo s garantovanými paušálnymi nákladmi na 
km  

rok  

* 
V prípade poskytovania takejto služby uvedie uchádzač jednotkovú 
cenu za km 

€/km  

6. 
Maximálny počet rokov, v rámci ktorých uchádzač garantuje spätný 
odkup zberového vozidla s určením ceny stanovenej na základe 
znaleckého posudku  

rok  

* V prípade neposkytovania takejto služby uchádzač bod 6 nevyplňuje   

 
 

V prípade servisných prác a služieb sa tieto budú ú čtova ť nasledujúcimi 
sadzbami: MJ Ponuka  

 predĺženie štandardnej záruky podvozku  podľa časti 3 podkladov €/rok  

predĺženie štandardnej záruky nadstavby podľa časti 3 podkladov €/rok  

práca servisného technika  €/hod  

doprava osobným automobilom v prípade jej paušálneho účtovania  €  

doprava osobným automobilom v prípade jej účtovania na základe 
prejazdených km 

€/km  

N
A
D
S
T
A
V
B
A 

počet km účtovaných od servisného strediska uchádzača do sídla 
obstarávateľa  km  

 
 


