Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
1. Verejný obstarávateľ:
Názov: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo: Šíravská 7
PSČ: 821 07
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 00 603 295
Kontaktná osoba: Ing. Ján Lalík
Telefón: + 421 911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk/
Predmet zákazky
2. Názov zákazky: „Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre
chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa“
3. Druh zákazky: Služby
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90600000-3 - Čistiace a sanačné služby v mestských a vidieckych oblastiach a súvisiace služby
90620000-9- Odpratávanie snehu
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
5. Miesto dodania: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného výkonu zimnej údržby komunikácií III. a IV.
triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej spolu aj ako “komunikácií a chodníkov”) tak, aby
bola zabezpečená vyhovujúca zjazdnosť a schodnosť komunikácií počas zimného obdobia.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť výkon zimnej údržby na komunikáciách v celkovej výmere
27,117 km a na chodníkov, priechodoch pre chodcov a verejných priestranstvách v celkovej
výmere cca 70 000 m2.
1. Výkony zimnej údržby:
Verejný obstarávateľ vymedzuje výkony zimnej údržby na komunikáciách, chodníkoch,
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priechodoch pre chodcov a verejných priestranstvách nasledovne:
pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia,
Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa, aby zabezpečil dostatočný počet pracovníkov
a mechanizmov v zmysle uvedených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby pohotovosť nezačala automaticky uzavretím zmluvy, ale až po
predložení objednávky verejného obstarávateľa s možnosťou prerušenia počas platnosti zmluvy
v závislosti od poveternostných podmienok.
pluhovanie, odhŕňanie snehu na komunikáciách,
ručné odhŕňanie snehu a
ľadu na chodníkoch, priechodov pre chodcov a verejných
priestranstvách (tzn. ručné výkony na chodníkoch),
strojné odhŕňanie snehu a ľadu na chodníkoch, priechodov pre chodcov a verejných
priestranstvách (tzn. strojné výkony na chodníkoch),
posypový materiál (posypová soľ na báze chloridu sodného - NaCl) vrátane dovozu posypového
materiálu, skladovania posypového materiálu, nakladania posypového materiálu a presunu
pracovníkov
preventívny posyp (normovaná dávka 20g/m2 NaCl)
likvidačný posyp (normovaná dávka 40g/m2 NaCl),
ručný posyp (normovaná dávka 60g/m2 NaCl)

2. Časový postup a rozsah vykonávania zimnej údržby na komunikáciách, chodníkoch,
priechodoch pre chodcov a verejných priestranstvách:
a) Preventívny posyp - s nástupom na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu dispečerom
poskytovateľa služby, po dohode s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa a to
najneskôr do 6 hod. od nástupu na výkon.
b) Pluhovanie a ručné odhŕňanie snehu - vykonáva sa počas sneženia trvalo tak, aby bola
zabezpečená prejazdnosť a schodnosť komunikácií a chodníkov
s nástupom na výkon
najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu dispečerom poskytovateľa služby, po dohode s
povereným zamestnancom verejného obstarávateľa. Časový limit na zabezpečenie prejazdnosti
a priechodnosti komunikácie a chodníkov sa stanovuje do 6 hod. od posledného spádu snehu.
c) Pluhovanie a strojné odhŕňanie snehu - časový limit je do 6 hod. od posledného spádu snehu.
Nástup na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu dispečerom poskytovateľa služby, po
dohode s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa
d) Pluhovanie a odhŕňanie snehu s následným likvidačným posypom - časový limit je do 6 hod.
od posledného spádu snehu. Nástup na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu
dispečerom poskytovateľa služby, po dohode s povereným zamestnancom verejného
obstarávateľa.
3.

Spôsob zadávania, preberania a kontroly vykonaných služieb zimnej údržby na
komunikáciách, chodníkoch, priechodoch pre chodcov a verejných priestranstvách:
Zadanie služieb zimnej údržby sa uskutočňuje cestou dispečera poskytovateľa služby a/alebo v
odôvodnenom prípade telefonicky alebo osobne povereným zamestnancom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
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Poskytovateľ služby zriadi pre výkon zimnej údržby stálu nepretržitú dispečerskú službu. Služba
dispečera bude zabezpečená na telefónnom čísle určenom poskytovateľom služby. Poskytovateľ
služby vždy po uskutočnenej službe zimnej údržby do 9:00 h predloží výkaz vykonaných služieb
zimnej údržby za predchádzajúci pracovný deň, resp. dni pracovného voľna, zamestnancovi
verejného obstarávateľa ku kontrole a odsúhlaseniu.
Kontrolu stavu vykonaných služieb vykonávajú spoločne určený pracovník poskytovateľa služby
a poverený zamestnanec verejného obstarávateľa v teréne.
Tlačivo obsahuje výkaz výmer, poveternostné podmienky, použité mechanizmy, množstvo
použitého posypového materíálu a druh vykonaných prác za predchádzajúcich 24 hodín.
Za nesplnenie povinnosti vo výkonoch vzniká verejnému obstarávateľovi právo na zmluvnú
pokutu.
Za nevykonanie zimnej údržby, neodhrnutie, resp. neuvedenie komunikácií a chodníkov do
užívania schopného stavu zaplatí poskytovateľ služby zmluvnú pokutu za každú omeškanú
hodinu.
4. Situačné stupne pre výkon zimnej údržby
Na základe posúdenia stavu zjazdnosti a schodnosti komunikácií a chodníkov podľa
poveternostných podmienok na komunikáciách a chodníkoch sú určené tieto situačné stupne
zabezpečovania zimnej údržby:
I. stupeň - stav ostražitosti nastáva pri:
a) očakávanej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení so
zosilnením vetra, podľa meteorologických predpovedí počasia, ktoré majú vplyv na
zjazdnosť komunikácií, zvýšenom výskyte takých závad zjazdnosti spôsobených vplyvom
počasia, ktoré nemôže vodič predvídať,
b) zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže
vodič predvídať,
c) šmykľavosti na komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobených námrazou.
Pri stave ostražitosti poskytovatel' služby uvádza do pohotovosti prostriedky a
pracovné sily vlastné alebo prostriedky a pracovné sily, s ktorými má zmluvné vzťahy.
II. stupeň - stav pohotovosti nastáva pri:
a) pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, ktoré vytvárajú na komunikáciách
neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové vozidlá a
nemotorové vozidlá alebo pre osobné motorové vozidlá v stúpaní,
b) zvýšenom výskyte miest na komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje,
v dôsledku čoho je neuvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,
c) šmykľavosti komunikácií, spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom,
mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov,
ktoré vytvárajú závady v zjazdností väčšiny komunikácii.
Pri stave pohotovosti poskytovateľ služby zabezpečuje nasadenie prostriedkov a
pracovných síl ako pri I. stupni.
IIl. stupeň - stav ohrozenia je vvhlásený pri:
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a) pretrvávajúcich trvalých snehových zrážkach, ktoré vytvárajú na komunikáciách neutlačenú
snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá,
b) zvýšenom výskyte miest na komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len
jedného jazdného pruhu pre obidva smery bez riadenia dopravy,
c) pretrvávajúcich trvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre, vytvárajúcom na celom
území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa záveje, alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce
prejazdnosť komunikácii pre iné ako špeciálne vozidlá.
Pri stave ohrozenia poskytovateľ služby a verejný obstarávateľ musí nasadiť všetky
svoje prostriedky a pracovné sily a ďalej sa môžu nasadiť všetky dostupné prostriedky
a pracovné sily orgánov a organizácií v územnom obvode mestskej časti BratislavaVrakuňa.
Ďalšie pracovné sily môžu byť nasadené po rozhodnutí členov štábu zimnej údržby
verejného obstarávateľa a riadiaceho centra Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
5. Vyhlásenie situačných stupňov
I. a II. stupeň vyhlasuje poverený zamestnanec verejného obstarávateľa podľa vlastného
uváženia a meteorologických predpovedí počasia predložením požiadavky poskytovateľovi
služby.
III. stupeň vyhlasuje starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa alebo ním poverený zástupca..
Požiadavky na predmet zákazky:
1. Monitorovanie pohybu vozidiel vykonávajúcich zimnú údržbu na základe satelitného GPS
systému a s tým súvisiace poskytnutie údajov o prevádzke a pohybe týchto vozidiel verejnému
obstarávateľovi na jeho požiadanie.
2. Nástup na výkon zimnej údržby do 2 hod. od predloženia požiadavky verejného obstarávateľa
(telefonickej alebo e-mailovej) – tzn. výjazd pracovníkov a mechanizmov z areálu poskytovateľa
služby.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky, obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 65 000,00 Eur
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku
za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Nevyžaduje sa
Výsledok verejného obstarávania
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9.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Zmluva o poskytovaní služieb

Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač svoje
identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 15.03.2019
11. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenie objednávateľovi. Verejný obstarávateľ
zálohovú faktúru neakceptuje zálohu neposkytuje.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk
12. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH
Podmienky účasti uchádzačov
13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia
13.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
13.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa
obstaráva.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f).
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Predloženie ponuky
14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách
vykonáva.
Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a
požiadaviek uchádzačom uvedených v „Opise predmetu zákazky“ tejto výzvy.
Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán.
Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako
„Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2
tejto výzvy.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
15. Obsah ponuky uchádzača:
15.1 Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača Príloha č. 1
15.2 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2
15.3 Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní služieb, Príloha č. 3
15.4 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,
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doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci
je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Lehota na predkladanie ponúk: 08. 01. 2019 do 14:00 hod.
17. Požadované označenie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej
slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE-NEOTVÁRAŤ a heslom „Zimná údržba
komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných
priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“
18. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi
osobne alebo poštou, prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Podateľňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou,
kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na
prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky
doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
19. Lehota viazanosti ponuky je do: 31. 01. 2019
Podmienky vyhodnotenia ponúk
20. Termín otvárania ponúk: 08. 01. 2019 do 14:30 hod.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
21. Doplňujúce informácie
21.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto výzve.
21.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené
verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý
predmet zákazky v Eur s DPH.
21.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
21.4 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ nemôže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
Strana 7 z 20

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
21.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
21.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo
21.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
22. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa a IS
www.ezakazky.sk : 02. 01. 2019
V Bratislave, dňa 31. 12. 2018

z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r.
JUDr. Ing. Martin Kuruc - starosta

Prílohy:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)
Príloha č. 3 – Zmluva o poskytovaní služieb (návrh)
Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača
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Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača
Názov zákazky: „Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre
chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa“
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
E-mail:

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

.........................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky: Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre
chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:

e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

P.
č.

MJ

Váha

hodina

60%

km

5%

km

5%

km

2%

Strojné výkony na chodníkoch
Strojné výkony na chodníkoch
7
s posypom
8 Ručné výkony na chodníkoch
Ručné výkony na chodníkoch
9
s posypom
10 Preventívny posyp chodníkov

m2

2%

m2

5%

m2

5%

m2

5%

m2

3%

11 Posypový materiál (NaCl)

tona

8%

1.
3
4
5

Popis položky
Pohotovosť pracovníkov
a mechanizmov
Pluhovanie, odhŕňanie snehu na
komunikáciách
Pluhovanie, odhŕňanie snehu a
posyp na komunikáciách
Preventívny posyp komunikácií

6

Cena
za MJ
v Eur
bez
DPH

DPH ....%

Cena za
MJ
v
Eur s DPH

V cene mernej jednotky musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené
v opise predmetu zákazky.
V ..........................................., dňa ..................
..........................................................
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 3
(Návrh )
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej
tiež ako „zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:
00603295
DIČ:
2020840118
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach
technických:
Ing. Ján Lalik
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
Zapísaný v
Telefón/fax:
E-mail:
(ďalej ako „poskytovateľ“)
Pre účely tejto zmluvy sa poskytovateľ a objednávateľ označujú spoločne aj ako „zmluvné
strany“.
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy na zimnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy a chodníkov,
priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, sú súťažné poklady a ponuka úspešného uchádzača, predložená do súťaže,
vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1 Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou
predloženou objednávateľovi dňa .......... v rámci súťaže vyhlásenej postupom zákazka s nízkou
hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní zabezpečí pre objednávateľa dodávku a
realizáciu služieb spojených s výkonom komplexnej zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy
a chodníkov podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve vrátane priechodov pre chodcov a verejných
priestranstiev v k. ú. mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa požiadavky objednávateľa (ďalej
spolu tiež ako „komunikácie“). Poskytovateľ sa v rámci výkonu zimnej údržby podľa tejto
zmluvy zaväzuje súhrnom riadiacich a výkonových činností zabezpečovať zjazdnosť a
schodnosť komunikácií v zimnom období.
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon služieb zimnej údržby
komunikácií podľa tejto zmluvy nasledovne:
- pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia,
Objednávateľ požaduje od poskytovateľa, aby zabezpečil dostatočný počet pracovníkov a
mechanizmov v zmysle uvedených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky.
Objednávateľ požaduje, aby pohotovosť nezačala automaticky uzavretím zmluvy, ale až po
predložení objednávky objednávateľom s možnosťou prerušenia počas platnosti zmluvy v
závislosti od poveternostných podmienok.
- pluhovanie, odhŕňanie snehu na komunikáciách,
- ručné odhŕňanie snehu a
ľadu na chodníkoch, priechodov pre chodcov a verejných
priestranstvách (tzn. ručné výkony na chodníkoch),
- strojné odhŕňanie snehu a ľadu na chodníkoch, priechodov pre chodcov a verejných
priestranstvách (tzn. strojné výkony na chodníkoch),
- posypový materiál (posypová soľ na báze chloridu sodného - NaCl) vrátane dovozu
posypového materiálu, skladovania posypového materiálu, nakladania posypového materiálu
a presunu pracovníkov
- preventívny posyp (normovaná dávka 20g/m2 NaCl)
- likvidačný posyp (normovaná dávka 40g/m2 NaCl),
- ručný posyp (normovaná dávka 60g/m2 NaCl)
(ďalej tiež spolu ods. 2.1 a ods. 2.2 tohto článku zmluvy ako „predmet tejto zmluvy“)
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že plnenie služieb podľa predmetu zmluvy bude vykonávať
mechanizmami, ktoré je povinný udržovať v prevádzky schopnom stave na určenom mieste sídla
poskytovateľa. V rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť
a na požiadanie objednávateľa predložiť monitorovanie pohybu vozidiel vykonávajúcich
predmet tejto zmluvy na základe satelitného GPS systému a s tým súvisiace poskytnutie údajov
o prevádzke a pohybe týchto vozidiel.
2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť, resp. zúžiť predmet tejto zmluvy podľa jeho
potrieb a požiadaviek.
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2.5 Poskytovateľ bude predmet tejto zmluvy vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
počas vymedzeného obdobia zimnej údržby tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť
komunikácií, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev.
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané služby a dodávky, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy skontrolovať, pokiaľ sú vykonané v súlade so znením tejto zmluvy prevziať a uhradiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.
2.7 Táto zmluva sa uzatvára na čas určitý a to na obdobie najneskôr do 15.03.2019 odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 75 000,00 EUR bez DPH
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
Článok III.
Dodacia lehota a miesto plnenia
3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v súlade so znením ods. 2.7 predchádzajúceho článku
tejto zmluvy s predpokladaným začiatkom plnenia na základe výzvy objednávateľa.
3.2 V prípade mimoriadnych poveternostných podmienok mimo tohto obdobia sa zaväzuje
poskytovateľ zabezpečiť výkon predmetu tejto zmluvy podľa požiadavky objednávateľa.
3.3 Miestom výkonu predmetu tejto zmluvy je katastrálne územie mestskej časti BratislavaVrakuňa.
3.4 Objednávateľ písomne, emailom na základe vývoja poveternostnej situácie určí
poskytovateľovi začiatok a ukončenie obdobia, počas ktorého bude poskytovateľ zabezpečovať
pohotovosť a nepretržitú dispečerskú službu v súlade s predmetom tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa vyslovene dohodli, že pohotovosť nezačína automaticky plynúť dňom predpokladaného
začiatku plnenia tejto zmluvy.
3.5 V prípade priaznivého vývoja počasia objednávateľ môže prerušiť trvanie pohotovosti
a následne ho opäť obnoviť. Súvislé prerušenie pohotovosti musí trvať najmenej tri kalendárne
dni.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená ako jednotková cena jednotlivých výkonov v
rámci poskytovania predmetu tejto zmluvy v rozsahu a obsahu Prílohy č. 2 tejto zmluvy, ktorá
je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Takto stanovená cena je stanovená dohodou zmluvných
strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a je možné ju meniť len v súlade so znením ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
4.2 Cenu za riadne plnenie predmetu tejto zmluvy dojednanú v tejto zmluve, poskytovateľ bude
fakturovať objednávateľovi priebežne na základe vzájomne odsúhlaseného súpisu riadne
vykonaných služieb a dodávok podľa tejto zmluvy.
4.3 Podkladom pre úhradu ceny za riadnu realizáciu predmetu tejto zmluvy podľa článku II tejto
zmluvy bude mesačná faktúra vystavená poskytovateľom ako daňový doklad najneskôr do 7
pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Poskytovateľ vyhotoví mesačnú faktúru na základe
objednávateľom odsúhlaseného súpisu dohodnutých a vykonaných služieb a dodávok predmetu
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tejto zmluvy, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou každej vystavenej faktúry. Úhrada faktúry
vystavenej podľa tejto zmluvy sa uskutoční bezhotovostnou platbou na účet poskytovateľa
uvedenom v článku I tejto zmluvy a to v lehote splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
4.4 Poverený zamestnanec objednávateľa potvrdí na poskytovateľom predloženom súpise
dohodnutých a vykonaných služieb a dodávok predmetu tejto zmluvy, svojim podpisom riadne
plnenie poskytovateľa v zmluvne dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. V prípade porušenia tejto
povinnosti poskytovateľa vzniká poskytovateľovi povinnosť uhradiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 40,00 EUR za každý prípad a každý i začatý deň omeškania zvlášť.
4.5 Poskytovateľ môže fakturovať objednávateľovi len služby, ktoré vykonal a ktoré sú
predmetom tejto zmluvy alebo predmetom dodatkov uzavretých podľa tejto zmluvy.
4.6. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti platného daňového dokladu.
4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi a poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
Článok V
Výkon služieb zimnej údržby a časové limity
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje začať výkon predmetu tejto zmluvy podľa tejto zmluvy okamžite
po zistení poveternostnej situácie a naplnení skutkového stavu v zmysle adekvátneho situačného
stupňa (príloha č. 4 tejto zmluvy) a/alebo okamžite po predložení požiadavky povereného
zamestnanca objednávateľa. Jednotlivé pokyny a požiadavky budú zaznamenávané v denníku
zimnej údržby. Pokyny vydáva dispečer poskytovateľ.
5.2 Časový postup a rozsah vykonávania zimnej údržby zo strany poskytovateľa objednávateľovi
na komunikáciách:
a) Preventívny posyp - s nástupom na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu
dispečerom poskytovateľa služby, po dohode s povereným zamestnancom verejného
obstarávateľa a to najneskôr do 6 hod. od nástupu na výkon.
b) Pluhovanie a ručné odhŕňanie snehu - vykonáva sa počas sneženia trvalo tak, aby bola
zabezpečená prejazdnosť a schodnosť komunikácií a chodníkov s nástupom na výkon
najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu dispečerom poskytovateľa služby, po dohode s
povereným zamestnancom verejného obstarávateľa. Časový limit na zabezpečenie
prejazdnosti a priechodnosti komunikácie a chodníkov sa stanovuje do 6 hod. od
posledného spádu snehu.
c) Pluhovanie a strojné odhŕňanie snehu - časový limit je do 6 hod. od posledného spádu
snehu. Nástup na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu dispečerom poskytovateľa
služby, po dohode s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa
d) Pluhovanie a odhŕňanie snehu s následným likvidačným posypom - časový limit je do 6
hod. od posledného spádu snehu. Nástup na výkon najneskôr do 2 hod. po vydaní pokynu
dispečerom poskytovateľa služby, po dohode s povereným zamestnancom verejného
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obstarávateľa.
Zoznam a výmera všetkých komunikácií v celkovej výmere 27,117 km a zoznam chodníkov v
celkovej výmere cca 70 000 m2 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5.3 V prípade porušenia povinností poskytovateľa uvedených v predchádzajúcom ods. 5.2 a) až
f) tohto článku zmluvy je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume
180,00 EUR za každý prípad zvlášť a každú i začatú hodinu omeškania zvlášť.
Článok VI
Spôsob zadávania, preberania a kontroly vykonaných služieb zimnej údržby komunikácií
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy zriadi pre výkon
predmetu tejto zmluvy stálu nepretržitú dispečerskú službu. Pre účely ohlasovania požiadaviek
objednávateľa na výkony predmetu tejto zmluvy poskytne samostatnú telefónnu linku a pre
informovanie verejnosti zriadi jednu telefónnu linku, na ktorú bude verejnosť (fyzické
a/alebo právnické osoby) nahlasovať svoje požiadavky. Poskytovateľ zabezpečí dostupnosť
týchto telefónnych liniek takto pre objednávateľa nepretržite a pre verejnosť - v pracovné dni
v čase od 6:00 do 22:00, cez víkendy a sviatky v čase od 8:00 do 22:00, počas celého obdobia
trvania pohotovostnej služby.
6.2 Poskytovateľ zriadi pre výkon predmetu tejto zmluvy preventívnu pohotovostnú službu na
monitorovanie poveternostných podmienok a následnú pohotovosť zabezpečuje a vykoná
poskytovateľ na základe hydrometeorologických správ SHMÚ a po predchádzajúcom oznámení
a odsúhlasení objednávateľom vydá pokyn na výkon predmetu tejto zmluvy.
6.3 Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí poskytovateľ objednávateľovi prostredníctvom
dispečera poskytovateľa a/alebo v odôvodnenom prípade zabezpečí poskytovateľ
objednávateľovi plnenie predmetu tejto zmluvy telefonicky alebo osobne povereným
zamestnancom objednávateľa.
6.4 Pohotovostný stupeň III. vyhlasuje starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, v pracovných dňoch vždy do 9:00 hod. predkladať výkaz
vykonaných služieb predmetu tejto zmluvy, ak boli realizované, za predchádzajúci pracovný deň,
resp. dni pracovného voľna, zamestnancovi objednávateľa ku kontrole a potvrdeniu. Tlačivo denné hlásenie (Príloha č. 3 tejto zmluvy) obsahuje výkaz výmer, poveternostné podmienky,
použité mechanizmy, množstvo použitého materiálu (soľ, inertný materiál) a druh vykonaných
prác za predchádzajúcich 24 hodín. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením takto
vyplneného Tlačiva – denné hlásenie je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu v sume 40,00 EUR za každý prípad a každý i začatý deň omeškania zvlášť. Pri
viacnásobnom opakovanom porušení tejto povinnosti poskytovateľa môže objednávateľ
okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
6.6 Kontrolu stavu vykonaných služieb vykonávajú spoločne určený pracovník poskytovateľa a
poverený zamestnanec objednávateľa v teréne.
6.7 Za účelom vykonania kontroly stavu a pripravenosti mechanizmov a pracovníkov
poskytovateľa, umožní poskytovateľ kedykoľvek počas obdobia výkonu predmetu tejto zmluvy
povereným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu dodávateľských kapacít a predložiť
mu denník zimnej údržby na vykonanie záznamu. Vykonané záznamy v denníku zimnej údržby
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pri zistení nedostatkov poskytovateľa (nevykonanie výkonov v časovom limite, kvalite a
rozsahu) slúžia pre uplatnenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.
Článok VII
Zodpovednosť za vady
7.1 Poskytovateľ zodpovedá za riadne, kvalitné a včasné vykonanie predmetu tejto zmluvy, v
čase jeho prevzatia objednávateľom.
7.2 Poskytovateľ je povinný v prípade porušenia povinnosti osobitne nesankcionovanej inými
ustanoveniami tejto zmluvy a vyplývajúcej z tejto zmluvy, uhradiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu v sume 180,00 EUR za každý prípad takéhoto porušenia zvlášť, alebo na základe
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa vykonať: bezplatné odstránenie vady dodávky a
realizácie služieb spojených s výkonom komplexnej zimnej údržby komunikácií, ak sú vady
odstrániteľné.
7.3 V prípade závažného opätovného porušenia povinností poskytovateľa uvedených v tejto
zmluve vzniká objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy bez poskytnutia dodatočnej
lehoty.
7.4 Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
7.5 Objednávateľ je povinný oznámiť reklamáciu zodpovednému zástupcovi poskytovateľa bez
zbytočného odkladu i s popisom ako sa vady ako sa táto prejavuje a uplatniť právo zo
zodpovednosti za vady.
Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve,
zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je tým dotknutá a za
podmienok ustanovených v obchodnom zákonníku.
Článok IX
Práva a povinnosti zmluvných strán
9.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť spoľahlivý pracovný personál a zabezpečí i jeho
kontrolu. Zodpovedá za to, že jeho pracovníci sú bezúhonnými osobami.
9.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby podľa tejto zmluvy odborne a kvalitne, v súlade s
normami Slovenskej republiky aj platnými normami na území SR alebo v EU a v dohodnutom
čase. Zároveň sa zaväzuje používať prostriedky a mechanizmy, ktoré sú vhodné a potrebné pre
plnenie zmluvy.
9.3 Poskytovateľ ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vymenuje zodpovedného dispečera
a zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude v rámci tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi
zastupovať.
9.4 Poskytovateľ do 5 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy poskytne objednávateľovi
menovitý zoznam pracovníkov zodpovedných za plnenie tejto zmluvy.
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9.5 Poskytovateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpady svojich
pracovníkov, pokiaľ dôvodom nie je štrajk a lebo vyššia moc, neovplyvnia plnenie zmluvy. V
prípade výpadku pracovníka poskytovateľa zabezpečí náhradu v najkratšom možnom čase od
zistenia uvedenej skutočnosti.
9.6 Poskytovateľ poskytne všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný na plnenie zmluvy.
Zároveň sa zaväzuje používať len také stroje, zariadenia a materiál, ktoré sú nezávadné a
vylučujú poškodenie komunikácií.
9.7 Pracovníci poskytovateľa sa riadia pokynmi vedúceho určeného poskytovateľom.
9.8 Objednávateľ je povinný dohodnúť režim výkonu zimnej údržby v súlade s touto zmluvou.
9.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť dohodnutý rozsah služieb podľa jeho
potrieb a disponibilných finančných možností.
Článok X
Zmluvné pokuty
10.1 V prípade omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy poskytovateľ
vyúčtuje úroky z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so
zaplatením faktúry.
10.2 Za riadne nevykonanie predmetu tejto zmluvy podľa zmluvy, alebo jej časti (napr.
neodhrnutie, resp. neuvedenie komunikácie alebo chodníka do užívania schopného stavu a pod.)
zaplatí poskytovateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 180,00 EUR za každý prípad a
každú omeškanú hodinu zvlášť, najviac však do výšky 10 % mesačne fakturovaného finančného
objemu.
10.3. Zmluvné pokuty uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku zmluvy je
objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s akoukoľvek splatnou pohľadávkou voči
poskytovateľovi.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných očíslovaných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.
11.3 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda štatutárnych zástupcov oboch
zmluvných strán o celom obsahu.
11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych
zástupcov. Ak spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných
strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.
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11.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní
oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán dostane objednávateľ
štyri a poskytovateľ dve vyhotovenia.
11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam a výmera komunikácii a zoznam chodníkov Zimná údržba
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka
Príloha č. 3 – Tlačivo - denné hlásenie
Príloha č. 4 – Posúdenie stavu komunikácií (situačné stupne)
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Bratislave, dňa

V ....................., dňa

______________________
JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

______________________
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Príloha č. 4
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
.......................................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že:
- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet
zákazky „Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre
chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v
ponuke sú pravdivé a úplné;
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na
to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka
nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená ;
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ;
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia;
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov;
- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného
obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;

-

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity,
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu
alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
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-

budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá
je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné
obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania.

V ..................................., dňa ................
.............................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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