Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na poskytnutie služby s názvom

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa (VO):
Úradný názov:
Mesto Kolárovo
Sídlo:
Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca: Árpád Horváth, primátor mesta
IČO:
00306517
DIČ:
2021014776
Telefón:
+421 35 7900911
Kontaktná a zodpovedná osoba za VO: Mgr. Marián Kincel
Telefón:
+421 915 821 108, +421 35 7900925
E-mail:
kincel@mestokolarovo.sk, skolske@kolarovo.sk

2. Názov predmetu zákazky: Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre
množstvový zber komunálneho odpadu v meste Kolárovo
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
90511000-2 Služby na zber odpadu
90511200-4 Zber odpadu z domácností
38340000-0 Nástroje na meranie množstva
48614000-5 Systémy zberu údajov
72267100-0 Údržba programového vybavenia informačných technológií
72000000-5 Služby informačných technológií
4. Popis predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa:
4.1. Vážiaci systém
4.1.1. Dodanie vážiaceho systému schopného zabezpečiť váženie odpadu v smetných
nádobách a zabezpečiť priradenie hmotnosti odpadu v nádobe k jednotlivým
producentom odpadu (domácnosti, podnikatelia, fyzické osoby).
4.1.2. Montáž vážiaceho systému, certifikovaného podľa direktívy OIML R51/2006
presnosť váženia triedy Y(b) podľa doleuvedenej tabuľky - na vývozné vozidlo vo
vlastníctve verejného obstarávateľa.
Hmotnosť zaťaženia „m“,
vyjadrená v overovacích
jednotkách „e“

Limity, prípustné chybové hodnoty
pre váhy kategórie Y (b)
Certifikácia

Bežná prevádzka

0<m≤50

±1e

±1,5e

50<m≤200

±1,5e

±2,5e
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Trieda presnosti

Y (b)
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200<m≤1000

±2e

±3,5e

4.1.3. Dodanie kalibrovaného, ciachovaného vážiaceho systému s osvedčením o zhode
podľa direktívy 2014/32/EU, s dvojročnou platnosťou. Následné kontroly legálnou
metrológiou zabezpečí prevádzkovateľ systému.
4.1.4. Vážiaci systém musí byť schopný načítať informácie z elektronického čipu
umiestneného na nádobe – (údaje o domácnosti, producentovi odpadu) a údaje o
množstve odpadu nachádzajúceho sa v nádobe (viď. časť transpondéry a skenery).
4.1.5. Možnosť nainštalovania vážiaceho systému na všetky typy zdvíhacích zariadení
(predný vidlicový nakladač, zadný alebo bočný nakladač). Netto váha obsahu
vyprázdňovanej nádoby má byť vypočítaná ako rozdiel brutto a tara váhy počas
procesu vyprázdňovania. Systém má pracovať v plne dynamickom móde, čo
znamená, že nespomaľuje proces vyprázdňovania nádoby. Nasledovné údaje sú
okamžite zaznamenané na palubnom počítači a ihneď odoslané na centrálny server,
kde sú v reálnom čase prístupné riadiacim pracovníkom: Dátum a čas zberu,
registrácia zberného vozidla, GPS koordináty na ktorom zdvíhacom zariadení bola
nádoba vysypaná, práva/ľavá strana, typ materiálu, RFID kód čipu, čistá váha
vysypaného obsahu.
4.1.6. Vážiaci systém má umožniť identifikáciu, meranie a vyklápanie dvoch nádob naraz,
v objeme dve 110 litrové, alebo dve 120 litrové, alebo dve 240 litrové alebo ich
kombináciu. Vážiaci systém má umožniť identifikáciu, meranie a vyklápanie jednej
110 litrového nádoby.
4.1.7 Vážiaci systém upozorňuje na nádoby, ktoré nemajú, alebo majú poškodené čipy,
dátum vyprázdnenia nádoby.
4.1.8 Modifikácia staršieho podávača pre inštaláciu tenzometrov do vozidla.
4.2. Transpondéry
4.2.1. Dodávateľ dodá transpondéry (čipy) vo vodeodolnom púzdre, s úrovňou ochrany
IP68 (podľa STN EN60529), ktorými verejný obstarávateľ označí všetky nádoby
na komunálny odpad. Tieto transpondéry budú slúžiť na identifikáciu jednotlivých
nádob a priraďujú ich k jednotlivých domácnostiam, fyzickým osobám,
podnikateľom, právnickým osobám, k vytvoreniu elektronickej databázy,
priradenie GPS lokácie každej nádobe. RFID protokol EN14803, DIN30745.
Identifikačný systém RFID má pracovať pri 134,2 kHz v štandarde FDX / HDX,
ktorý spĺňa požiadavky normy EN14803: 2006.
4.2.2. Dodávateľ s čipmi a púzdrami čipov dodá aj inštalačný materiál na montáž čipov
na nádoby. Samotnú montáž púzdier s čipmi vykoná verejný obstarávateľ.
4.2.3. Dodávateľ vykoná import databázy producentov odpadu do systému, vrátane tlače
štítkov.
4.2.4. Typy transpodérov:
a) na spodnej hrane vrchnej obruby smetnej nádoby s čipmi FDX-B BDE
(EN14803),vo vodeodolnom púzdre v skrutkovacom prevedení.
b) alebo na prednej strane nádoby s nitovacími čipmi HDX BDE (EN14803), vo
vodeodolnom púzdre v nitovacom prevedení.
4.3 Skenery
4.3.1. Dodávateľ dodá skenery:
a) RFID automatický systém v tom 2 kusy čítačiek pre plastové nádoby a 2 kusy
čítačiek pre nitovacie čipy umiestnené pri vážiacom systéme v aute na zber odpadu.
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b) ručný kolektor RFID čipov a čiarových/ QR kódov s vlastným displejom,
operačným systémom Android – vhodný na časté používanie v prípade rozsiahlej
databázy zvozových miest, umožňujúci editáciu či priradenie novej nádoby
producentovi odpadu.
c) Manuálny skener RFID čipov a čiarových/ QR kódov so základňou, ktorá sa
inštaluje do vozidla. Dáta z čítačky sa automaticky prenášajú do terminálu a odtiaľ
cez SIM kartu na server. Umožňuje evidenciu pri zbere vriec alebo nádob
označených čiarovým alebo QR kódom.
4.4 Palubný počítač
4.4.1 Palubný počítač na účely jednoduchého GPS monitorovania vozidiel, manažment a
plánovanie denných trás, optimalizáciu zberu, elimináciu papierovej
administratívy, efektívnejšie využívanie vozidiel a navýšenie produktivity práce.
4.4.2 Poskytnutie GPS monitoringu, interaktívnu navigáciu pre šoféra, zaznamenávanie
neplánovaných zberov, denný reporting stavu vozidla prípadne rozšíriteľnosť o
kamerový systém.
4.5. Informačný systém
4.5.1. Dodaný tovar a informačný systém má zabezpečiť sledovanie zberu odpadu plne
automatickým spôsobom - evidenciu zberných nádob vykonáva bez zásahu obsluhy
a umožňuje evidenciu zmanipulovaných nádob v meste pri každom zvoze a
evidenciu hmotnosti odpadu v každej váhe. Zaznamenáva a spracuje informáciu
v aktuálnom čase prostredníctvom umožneného prístupu do systému zberu dát, ako
aj písomné predloženie výstupov z tohto systému k faktúre za poskytnutie služieb
v minimálne nasledujúcom rozsahu: identifikácia nádoby, meno priezvisko a adresa
producenta odpadu, váha, dátum a čas vývozu, typ komodity. Verejný obstarávateľ
zároveň požaduje poskytnutie nástroja na editáciu, pridávanie, odoberanie údajov
o domácnostiach v databáze.
4.5.2. Databáza producentov odpadu má byť spravovaná mestom, aby bol umožnený
vstup do databázy umožňujúci pridávanie nových domácností, editovanie údajov v
domácnostiach, a pod.
4.5.3. Online súčasného prístupu 10 užívateľov do informačného systému, detailný
prehľad o vyprodukovaných odpadoch v obci, možnosti automatickej fakturácie zo
systému, online komunikácia so zbernou organizáciou, elektronické notifikácie
domácnostiam.
4.5.4. Úlohou cloud CRM softwéru je automatizovať možnosť integrácie s externými
systémami prostredníctvom komunikačného rozhrania.
4.5.5. Webová aplikácia musí obsahovať aj funkcie: optimalizácia trás, plánovanie trás,
kontrola realizácie zberov, evidencia vozidiel a pracovníkov, letná a zimná údržba.
4.6. Ďalšie požiadavky na informačný systém zahŕňané v paušáli:
4.6.1. možnosť integrácie funkcionalít systému pre tretie strany,
4.6.2. export dát do formátov xls, csv, pdf,. Možnosť exportu a importu dát
prostredníctvom excelovej tabuľky!
4.6.3. možnosť vytvorenia šablónov a hromadnej korešpondencie vo formáte dokumentu
word s čerpaním údajov z informačného systému,
4.6.4. možnosť filtrácie a prispôsobenia existujúcich preddefinovaných zostáv podľa
požiadaviek verejného obstarávania v rámci dodaného softvéru,
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4.6.5. verejný obstarávateľ má byť vlastníkom elektronickej databázy údajov
s možnosťou exportu dát do formátu xls na účely ďalšieho spracovania a využitia.
4.6.6. pristúp do systému bez limitácie časového intervalu,
4.6.7. aktualizácia softvéru podľa aktuálnych právnych noriem,
4.6.8. v rámci predmetu zákazky poskytovanie kompletných podkladov v zmysle zákona
číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
4.6.9. systém má spĺňať požiadavky zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona číslo 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.6.10. Uchádzač (dodávateľ) po ukončení zmluvného vzťahu nemôže ponechať
evidované osobné údaje ani elektronicky, ani písomne. Osobné údaje nim prístupné
nemôže použiť okrem súvislosti s dodaním predmetu zákazky, predmetu zmluvy
počas účinnosti zmluvy.
5.Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky:
5.1. Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby, je zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 ZVO č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5.2. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške celkom: 63 300 € bez DPH na
dobu 60 mesiacov.
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo, ako i sídlo príspevkovej organizácie mesta: GÚTA SERVICE,
Primyslený oblasť 2970, Kolárovo.
7. Termín dodania: do 30.4.2021
8. Podmienky týkajúce sa zmluvy: na základe výsledku verejného obstarávania budú
uzatvorené dve zmluvy, obe podľa §269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník, v znení neskorších predpisov. Jedna zo zmlúv sa týka prevode vlastníctva tovaru
s príslušnými službami a druhá zmluva je o zabezpečení služieb v oblasti informačných
technológií. Obchodné podmienky (minimálny obsah zmlúv obsahuje príloha č. 6 tejto
výzvy).
9. Komplexnosť dodávky
a) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
b) Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
c) Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
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10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena
11. Financovanie predmetu zákazky : z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Poskytovateľ služby predloží objednávateľovi dve faktúry v origináli, ktoré budú
obsahovať vyúčtovanie ceny predmetu zmluvy. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa
doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti príslušných
právnych predpisov a v prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebudú
obsahovať všetky zákonné náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej
vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry
objednávateľovi.
12. Pokyny na zostavenie ponuky:
a) Všeobecné pokyny:
1. Jazyk ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do slovenského jazyka.
b) Osobné postavenie : Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými
dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu.
c) Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčame
používanie vzoru v prílohe „Identifikačné údaje uchádzača“ . (viď. prílohu č. 1)
2. Vyhlásenie uchádzača - povinné použitie prílohy č. 2 tejto výzvy: že predložené
údaje a doklady sú pravdivé, kompletné, vyhlásenie uchádzača o súhlase s
podmienkami súťaže a o konflikte záujmov.
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – povinné použitie
vzoru v prílohe č. 4. Cena sa určí podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
4. Vyplnený a podpísaný návrh obchodných podmienok určených v prílohe č. 6 tejto
výzvy.
5. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského
registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
13. Lehota na predloženie ponuky : do 11.03.2021 do 12:00 hod. ,
Pred podaním ponuky je možnosť obhliadky. Kontaktná osoba: Mgr.Marian
Kincel:+421 915 821 108, +421 35 7900925 E-mail:
kincel@mestokolarovo.sk
a) Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme, v uzavretom obale osobne do podateľne,
alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Mesto Kolárovo, Mestský úrad,
Kostolné námestie č. 1., 946 03 Kolárovo, v lehote na predkladanie ponúk.
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b) Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
a) Adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
b) adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo
miesta podnikania uchádzača),
c) obálka musí byť označená :
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ a heslom „odpadové hospodárstvo“
c) V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému
obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
d) Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
e) Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
f) Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe,
podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne
cez podateľňu alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného
obstarávateľa. Novú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.
g) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť
na predmet zákazky iba jednu ponuku.
14. Cena
Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
- ako jednotková cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH
- jednotková cena vrátane DPH
- cena celkom za predmet zákazky s DPH
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom dodania predmetu zákazky.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní!
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) 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. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);
2. Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f),
b) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
c) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najvýhodnejšiu ponuku podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
d) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
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e) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ neprijíma ponuky aj v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, alebo
sú v rozpore s platnými právnymi normami.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, alebo
môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:
• nebude predložená žiadna ponuka,
• ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy požiadavky na predmet zákazky,
• zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo,
• cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.
• predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa,
• alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa,
i) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača (záujemcu)
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 - Spôsob určenia ceny
Príloha č. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
Príloha č. 5 - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Príloha č. 6 - Obchodné podmienky
V Kolárove, dňa 24.2.2021

Árpád Horváth
Primátor mesta
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 1
Predmet zákazky: „Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
Obchodný názov :
Sídlo podnikania:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje :
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Banka:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Tel., email kontaktnej osoby:

Dátum ................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 2
Predmet zákazky: „ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“
VYHLÁSENIE
............................................................................................................................................
1. Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
ktoré určil verejný obstarávateľ.
a) s „Opisom predmetu zákazky“ uvedeným v bode 4. tejto výzvy
b) so „Spôsobom určenia ceny“ uvedeným v prílohe č. 3 tejto výzvy,
c) s „Obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe číslo 6, tejto výzvy,
2. Vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a
úplné.
3. Vyhlasujem(e), že nemám(e) uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili 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 mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných
povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. „Konflikt záujmov“: Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) že v súvislosti s uvedeným postupom
zadávania zákazky:
a) 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,
b) 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,
c) 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,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 3
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Predmet zákazky: „ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“
SPÔSOB URČENIA CENY ZÁKAZKY

1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť smerom nahor počas doby realizácie zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť
len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.
4. Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet
zákazky. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
5. Jednotlivé zložky ceny v prípade keď ich charakter vyžaduje osobitné vyčíslenie treba
uviesť konkrétne nie len s odvolávkou na príslušný právny predpis.
6. Ceny podľa horeuvedených uchádzač zapracuje do „Návrhu uchádzača na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk“ podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 4
Predmet zákazky: „ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
E-mail kontaktnej osoby:
Telefón kontaktnej osoby:
Číslo
položky
1.
2

3.

4.
4.a)
5.
6.

7.

Tovar uvedeného typu - alebo jeho
ekvivalent a
informačný systém
Čipy typu RFID, FDX-B BDE (EN14803) vo
vodeodolnom
púzdre
v skrutkovacom
prevedení (skrutkovacie čipy).
Čipy typu RFID, HDX BDE (EN14803) ), vo
vodeodolnom púzdre v nitovacom prevedení
(nitovacie čipy).
Import databázy producentov odpadu do
systému dodávateľa, vrátane tlače štítkov pri
začatí prevádzky systému
Modifikácia staršieho podávača pre inštaláciu 2
ks tenzometrov na vozidlo
Úradne overený dynamický vážiaci systém s 2
ks tenzometrov
Montáž vážiaceho systému s 2 ks tenzometrov
na vozidlo
Čítačka (skener) v tom 2 kusy čítačiek pre
skrutkovacie čipy a 2 kusy čítačka pre nitovacie
čipy umiestnené pri vážiacom systéme v aute na
zber odpadu.
Priemyselný
RFID
a optický
skener
čiarových/QR kódov umožňujúci editáciu či
priradenie novej nádoby producentovi odpadu

7.a)

Mesačný poplatok za aplikáciu a technickú
podporu ku skenerom na riadku 7 . tejto tabuľky

8.

Mobilný RFID a optický skener so základňou Manuálny skener RFID čipov a čiarových/ QR
kódov so základňou, ktorá sa inštaluje do
vozidla. Dáta z čítačky sa automaticky
prenášajú do terminálu a odtiaľ cez SIM kartu
na server. Umožňuje evidenciu pri zbere vriec
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počet
odberných
miest, počet
mesiacov,
kusy

2600

1000

3600
1

1

1

2

1

Cena
cena bez
j. c. bez
s DPH
DPH
DPH v €
spolu
spolu v €
v€

Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
alebo nádob označených čiarovým alebo QR
kódom

8.a)

Mesačný poplatok za aplikáciu a technickú
podporu ku skenerom na riadku 8. tejto tabuľky
(skener má byť spárovaný so systémom na
vozidle)

9.

GPS a GSM modul k terminálu vodiča

10.

Terminál vodiča: palubný počítač na účely
jednoduchého GPS monitorovania vozidiel,
manažment a plánovanie denných trás,
optimalizáciu zberu, elimináciu papierovej
administratívy,
efektívnejšie
využívanie
vozidiel a navýšenie produktivity práce.

11.

1

OBD CanBUS systém – vyhodnocovanie
údajov o prevádzke vozidla

12.

Fotozáznam každého zdvihu s 2 kamerami

13.

cloud CRM softwéru - Informačný systém s
online súčasného prístupu 10 užívateľov
Mesačný poplatok za vozidlo vrátane technickej
podpory na celý systém podľa horeuvedených
bodov
Mesačný poplatok za CRM softwér a podporu –
ročný náklad

14.
15.

1

1
1
1
12

Spolu v €
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú
verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
Dátum ................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 5
Predmet zákazky: „ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 4 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, kde bude najnižšia cena.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 6 : Obchodné podmienky:
Predmet zákazky: „ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber
komunálneho odpadu v meste Kolárovo“
A. Minimálny obsah zmluvy na dodanie tovaru a služieb

v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany:
Odberateľ:
Názov:
Mesto Kolárovo
Sídlo:
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Zastúpený:
Árpád Horváth, primátor mesta
IČO:
00306517
DIČ:
2021014776
IČ DPH:
Tel/email:
+421 35 7900911, info@kolarovo.sk
IBAN:
SK68 0900 0000 0000 2639 2098
Kontaktná osoba:
Mgr.Marian Kincel, tel.:+421 915 821 108, +421 35 7900925
E-mail:
kincel@mestokolarovo.sk
(ďalej len ako „Odberateľ“)
Dodávatabel:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel/email: :
Zápis:
Kontaktná osoba, tel.,email:
(ďalej len ako „Dodávateľ“)
Čl. II.
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí tovaru a služieb v súlade s výsledkom
verejného obstarávania v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ZoVO.“) na predmet zákazky
„ Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber komunálneho odpadu
v meste Kolárovo“
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Čl.III.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
1. záväzok Dodávateľa previesť na Odberateľa vlastnícke právo dodaného tovaru k
zariadeniam špecifikovaným v tomto článku ako i v prílohe tejto zmluvy (ďalej len
príloha) dodať softvér a služby, podľa prílohy tejto zmluvy a záväzok Odberateľa
prevziať tieto zariadenia a uhradiť Dodávateľovi dohodnutú odplatu a to všetko za
podmienok tu ustanovených.
2. Špecifikácia tovaru a služieb:
2.1. Vážiaci systém
2.1.1. Dodanie vážiaceho systému schopného zabezpečiť váženie odpadu v smetných
nádobách a zabezpečiť priradenie hmotnosti odpadu v nádobe k jednotlivým
producentom odpadu (domácnosti, podnikatelia, fyzické osoby).
2.1.2. Montáž vážiaceho systému, certifikovaného podľa direktívy OIML R51/2006
presnosť váženia triedy Y(b) podľa doleuvedenej tabuľky - na vývozné vozidlo vo
vlastníctve verejného obstarávateľa.
Hmotnosť zaťaženia „m“,
vyjadrená
v overovacích
jednotkách „e“

Limity, prípustné chybové
hodnoty pre váhy kategórie Y
(b)
Certifikácia

Bežná
prevádzka

0<m≤50

±1e

±1,5e

50<m≤200

±1,5e

±2,5e

200<m≤1000

±2e

±3,5e

Trieda
presnosti

Y (b)

2.1.3. Dodanie kalibrovaného, ciachovaného vážiaceho systému s osvedčením o zhode
podľa direktívy 2014/32/EU, s dvojročnou platnosťou. Následné kontroly legálnou
metrológiou zabezpečí prevádzkovateľ systému.
2.1.4. Vážiaci systém musí byť schopný načítať informácie z elektronického čipu
umiestneného na nádobe – (údaje o domácnosti, producentovi odpadu) a údaje o
množstve odpadu nachádzajúceho sa v nádobe (viď. časť transpondéry a skenery).
2.1.5. Možnosť nainštalovania vážiaceho systému na všetky typy zdvíhacích zariadení
(predný vidlicový nakladač, zadný alebo bočný nakladač). Netto váha obsahu
vyprázdňovanej nádoby má byť vypočítaná ako rozdiel brutto a tara váhy počas
procesu vyprázdňovania. Systém má pracovať v plne dynamickom móde, čo znamená,
že nespomaľuje proces vyprázdňovania nádoby. Nasledovné údaje sú okamžite
zaznamenané na palubnom počítači a ihneď odoslané na centrálny server, kde sú v
reálnom čase prístupné riadiacim pracovníkom: Dátum a čas zberu, registrácia
zberného vozidla, GPS koordináty na ktorom zdvíhacom zariadení bola nádoba
vysypaná, práva/ľavá strana, typ materiálu, RFID kód čipu, čistá váha vysypaného
obsahu.
2.1.6. Vážiaci systém má umožniť identifikáciu, meranie a vyklápanie dvoch nádob
naraz, v objeme dve 110 litrové, alebo dve 120 litrové, alebo dve 240 litrové alebo ich
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Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
kombináciu. Vážiaci systém má umožniť identifikáciu, meranie a vyklápanie jednej
110 litrového nádoby.
2.1.7. Vážiaci systém upozorňuje na nádoby, ktoré nemajú, alebo majú poškodené čipy,
dátum vyprázdnenia nádoby.
2.1.8. Modifikácia staršieho podávača pre inštaláciu tenzometrov do vozidla.
2.2. Transpondéry
2.2.1. Dodávateľ dodá transpondéry (čipy) vo vodeodolnom púzdre, s úrovňou ochrany
IP68 (podľa STN EN60529), ktorými verejný obstarávateľ označí všetky nádoby
na komunálny odpad. Tieto transpondéry budú slúžiť na identifikáciu jednotlivých
nádob a priraďujú ich k jednotlivých domácnostiam, fyzickým osobám,
podnikateľom, právnickým osobám, k vytvoreniu elektronickej databázy,
priradenie GPS lokácie každej nádobe. RFID protokol EN14803, DIN30745.
Identifikačný systém RFID má pracovať pri 134,2 kHz v štandarde FDX / HDX,
ktorý spĺňa požiadavky normy EN14803: 2006.
2.2.2. Dodávateľ s čipmi a púzdrami čipov dodá aj inštalačný materiál na montáž čipov
na nádoby. Samotnú montáž púzdier s čipmi vykoná verejný obstarávateľ.
2.2.3. Dodávateľ vykoná import databázy producentov odpadu do systému, vrátane tlače
štítkov.
2.2.4. Typy transpodérov:
a) na spodnej hrane vrchnej obruby smetnej nádoby s čipmi FDX-B BDE
(EN14803),vo vodeodolnom púzdre v skrutkovacom prevedení.
b) alebo na prednej strane nádoby s nitovacími čipmi HDX BDE (EN14803), vo
vodeodolnom púzdre v nitovacom prevedení.
2.3. Skenery
2.3.1. Dodávateľ dodá skenery:
a) RFID automatický systém v tom 2 kusy čítačiek pre plastové nádoby a 2 kusy
čítačiek pre nitovacie čipy umiestnené pri vážiacom systéme v aute na zber
odpadu.
b) ručný kolektor RFID čipov a čiarových/ QR kódov s vlastným displejom,
operačným systémom Android – vhodný na časté používanie v prípade rozsiahlej
databázy zvozových miest, umožňujúci editáciu či priradenie novej nádoby
producentovi odpadu.
c) Manuálny skener RFID čipov a čiarových/ QR kódov so základňou, ktorá sa
inštaluje do vozidla. Dáta z čítačky sa automaticky prenášajú do terminálu a odtiaľ
cez SIM kartu na server. Umožňuje evidenciu pri zbere vriec alebo nádob
označených čiarovým alebo QR kódom.
2.4. Palubný počítač
2.4.1. Palubný počítač na účely jednoduchého GPS monitorovania vozidiel,
manažment a plánovanie denných trás, optimalizáciu zberu, elimináciu papierovej
administratívy, efektívnejšie využívanie vozidiel a navýšenie produktivity práce.
2.4.2. Poskytnutie GPS monitoringu, interaktívnu navigáciu pre šoféra,
zaznamenávanie neplánovaných zberov, denný reporting stavu vozidla prípadne
rozšíriteľnosť o kamerový systém.
2.5 Informačný systém
2.5.1. Dodaný tovar a informačný systém má zabezpečiť sledovanie zberu odpadu plne
automatickým spôsobom - evidenciu zberných nádob vykonáva bez zásahu obsluhy
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a umožňuje evidenciu zmanipulovaných nádob v meste pri každom zvoze a
evidenciu hmotnosti odpadu v každej váhe. Zaznamenáva a spracuje informáciu
v aktuálnom čase prostredníctvom umožneného prístupu do systému zberu dát, ako
aj písomné predloženie výstupov z tohto systému k faktúre za poskytnutie služieb
v minimálne nasledujúcom rozsahu: identifikácia nádoby, meno priezvisko a adresa
producenta odpadu, váha, dátum a čas vývozu, typ komodity. Verejný obstarávateľ
zároveň požaduje poskytnutie nástroja na editáciu, pridávanie, odoberanie údajov
o domácnostiach v databáze.
2.5.2. Databáza producentov odpadu má byť spravovaná mestom, aby bol umožnený
vstup do databázy umožňujúci pridávanie nových domácností, editovanie údajov v
domácnostiach, a pod.
2.5.3. Online súčasného prístupu 10 užívateľov do informačného systému, detailný
prehľad o vyprodukovaných odpadoch v obci, možnosti automatickej fakturácie zo
systému, online komunikácia so zbernou organizáciou, mestom, elektronické
notifikácie domácnostiam.
2.5.4. Úlohou cloud CRM softwéru je automatizovať možnosť integrácie s externými
systémami prostredníctvom komunikačného rozhrania.
2.5.5. Webová aplikácia musí obsahovať aj funkcie: optimalizácia trás, plánovanie trás,
kontrola realizácie zberov, evidencia vozidiel a pracovníkov, letná a zimná údržba.
2.6. Ďalšie požiadavky na informačný systém zahŕňané v paušáli
2.6.1. možnosť integrácie funkcionalít systému pre tretie strany,
2.6.2. export dát do formátov xls, csv, pdf, Možnosť exportu a importu dát prostredníctvom
excelovej tabuľky!

2.6.3. možnosť vytvorenia šablónov a hromadnej korešpondencie vo formáte dokumentu
word s čerpaním údajov z informačného systému,
2.6.4. možnosť filtrácie a prispôsobenia existujúcich preddefinovaných zostáv podľa
požiadaviek verejného obstarávania v rámci dodaného softvéru,
2.6.5. verejný obstarávateľ má byť vlastníkom elektronickej databázy údajov
s možnosťou exportu dát do formátu xls na účely ďalšieho spracovania a využitia.
2.6.6. pristúp do systému bez limitácie časového intervalu,
2.6.7. aktualizácia softvéru podľa aktuálnych právnych noriem,
2.6.8. v rámci predmetu zákazky poskytovanie kompletných podkladov v zmysle zákona
číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
2.6.9. systém má spĺňať požiadavky zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona číslo 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.6.10. Dodávateľ po ukončení zmluvného vzťahu nemôže ponechať evidované
osobné údaje ani elektronicky, ani písomne. Osobné údaje nim prístupné nemôže
použiť okrem súvislosti s dodaním predmetu zákazky, predmetu zmluvy počas
účinnosti zmluvy.
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1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

Čl. IV.
Všeobecné podmienky
V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu zmluvy je Odberateľ oprávnený
uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, s ktorým je
Dodávateľ v omeškaní a to za každý deň omeškania.
Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán Odberateľa
Dodávateľ sa zaväzuje pre Odberateľa uskutočniť jednodňové školenie zamerané na
používanie namontovaných zariadení na základe tejto zmluvy v rozsahu 8 hodín.
Dodávateľ poskytuje Odberateľovi záruku na zariadenia alebo doplnkové zariadenia
dodané Odberateľovi na základe tejto zmluvy za podmienok uvedených v záručnom
liste v trvaní 24 mesiacov odo dňa montáže zariadenia alebo odovzdania doplnkového
zariadenia uvedeného v príslušnom preberacom protokole.
Záruka podľa predošlého odseku sa vzťahuje iba na vady skryté, ktoré vznikli bez
preukázateľného mechanického poškodenia alebo zásahu do systému. V rámci záruky
je Dodávateľ povinný pristúpiť k odstráneniu vady do 7 pracovných dní od prijatia
písomného oznámenia o vade, inak má Odberateľ nárok uplatniť si voči Dodávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý
nárok Odberateľa na náhradu škody.
Dodávateľ je oprávnený vykonať odstránenie vady na zariadení podľa predošlého
odseku dodaním iného funkčného zariadenia rovnakého typu Odberateľovi.
Dodávateľ je povinný poskytnúť Odberateľovi záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa
montáže zariadenia alebo odovzdania doplnkového zariadenia v prípade, ak o to
Odberateľ požiada.
Čl.VI.
Dodanie ďalších doplnkových zariadení
V prípade, ak Odberateľ prejaví záujem o dodanie ďalších doplnkových zariadení
ponúkaných Dodávateľom nad rámec uvedený v čl. I. bod 2. tejto zmluvy, zaväzuje sa
Dodávateľ dodať ich Odberateľovi za ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy na
základe samostatnej objednávky Odberateľa.
Sortiment a ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú platné 12 mesiacov odo dňa
podpísania tejto zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty zaniká záväzok Dodávateľa uvedený
v bode 1. tohto článku.
Čl.VII.
Cena a platobné podmienky

1.
2.

Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Cena predmetu zmluvy podľa výsledku verejného obstarávania:
cena bez DPH na dobu 60 mesiacov: ...............................€
výška a sadzba DPH
...............................€
cena vrátane DPH na dobu 60 mesiacov: ..........................€ podrobný popis ceny
položiek viď. v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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3.

4.
5.

1.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom dodania predmetu
zákazky.
Poskytovateľ služby predloží objednávateľovi dve faktúry v origináli, ktoré budú
obsahovať vyúčtovanie ceny predmetu zmluvy. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa
doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti príslušných
právnych predpisov a v prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo
nebudú obsahovať všetky zákonné náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie
faktúry a vrátenie na prepracovanie.
Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
V prípade, ak sa Odberateľ omešká s uhradením Odplaty alebo jej časti oproti lehotám
uvedeným v predchádzajúcich bodoch tohto článku, je Dodávateľ oprávnený uplatniť si voči
Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do
zaplatenia.

Čl.VIII.
Realizácia zmluvy
Zmluvné strany vyhlasujú, že osobami oprávnenými na plnenie tejto zmluvy sú:
- na strane Dodávateľa:...................
- na strane Odberateľa:
1. Mgr.Marian Kincel, tel.:+421 915 821 108, +421
35
7900925,
e-mail:
kincel@mestokolarovo.sk, zo strany Mesta Kolárovo,
2. Ing.Alexander Gőgh, tel.:+421 905 607 014, email: gutaservice@gutanet.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné námestie
1, 946 03 Kolárovo, ako i sídlo príspevkovej organizácie mesta: GÚTA SERVICE,
Primyslený oblasť 2970, Kolárovo.
Termín dodania: do 30.4.2021.
Vstupovať do prevádzok príspevkovej organizácia GÚTA SERVICE, sú pracovníci
Dodávateľa oprávnení len cez vstupy, ktoré určí Odberateľ ním poverenou osobou, a to
len potom ako pracovníci Dodávateľa absolvujú vstupné školenia BOZP a OPP, ktoré
pre nich vykoná bezpečnostný technik Odberateľa.
Dodávateľ berie na vedomie skutočnosť, že v prevádzkach Odberateľa je zakázané
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov a poučiť o tejto
povinnosti svojich pracovníkov.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie pri plnení tejto zmluvy, jedná sa najmä o akékoľvek informácie obchodnej,
výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej,
personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek
iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou Odberateľa, ktoré Dodávateľ
získal ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme v súvislosti s plnením Predmetu
zmluvy, sú dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len
„Dôverné informácie“).
Dodávateľ sa zaväzuje Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto
zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií
pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné
informácie žiadnej inej osobe. Dodávateľ môže poskytnúť Dôverné informácie svojim
právnym poradcom či osobám, s ktorými bude na základe zmluvného vzťahu
spolupracovať na plnení podľa tejto zmluvy, a to len za predpokladu, že títo budú
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8.
9.

1.

2.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

písomne zaviazaní povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok
najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v tejto zmluve.
Povinnosť Dodávateľa zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách bude platiť
aj po ukončení tejto zmluvy.
V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti týkajúcej sa zachovávania mlčanlivosti o
Dôverných informáciách je Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu
škody, ktorá Odberateľovi takýmto konaním Dodávateľa vznikla.
Čl.IX.
Odstúpenie od zmluvy
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy s účinkami ku dňu doručenia
odstúpenia z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ako aj zo zákonných dôvodov, pričom
pri odstupovaní zo zákonných dôvodov v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
možno odstúpiť len pokiaľ nedôjde k odstráneniu tohto podstatného porušenia ani do
10 dní odo dňa písomného upozornenia.
Dodávateľ je osobitne oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je Odberateľ v
omeškaní s úhradou Odplaty alebo jej časti podľa tejto zmluvy a to o viac ako 10 dní.
Čl.X.
Záverečné ustanovenia
Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Odberateľa.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne na základe dohody zmluvných strán.
Strany súhlasia, že táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Na vzťahy
v nej neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch exemplároch
dostane každá zmluvná strana.
Prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:
- Príloha č. 1 - Špecifikácia dodávaných služieb a zariadení, ako výsledok
verejného obstarávania
- ........
Zmluvné strany vyhlasujú, že k právnym úkonom sú spôsobilé, ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a jej obsahu porozumeli a
súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

Dodávateľ:

Odberateľ:

V _______________, dňa ___________

V _______________, dňa ___________

_____________________

_____________________
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Príloha č. 1
Špecifikácia dodávaných služieb a zariadení – výsledok verejného obstarávania

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
E-mail kontaktnej osoby:
Telefón kontaktnej osoby:
Číslo
položky
1.
2

3.

4.
4.a)
5.
6.

7.

Tovar uvedeného typu - alebo jeho
ekvivalent a
informačný systém
Čipy typu RFID, FDX-B BDE (EN14803) vo
vodeodolnom
púzdre
v skrutkovacom
prevedení (skrutkovacie čipy).
Čipy typu RFID, HDX BDE (EN14803) ), vo
vodeodolnom púzdre v nitovacom prevedení
(nitovacie čipy).
Import databázy producentov odpadu do
systému dodávateľa, vrátane tlače štítkov pri
začatí prevádzky systému
Modifikácia staršieho podávača pre inštaláciu 2
ks tenzometrov na vozidlo
Úradne overený dynamický vážiaci systém s 2
ks tenzometrov
Montáž vážiaceho systému s 2 ks tenzometrov
na vozidlo
Čítačka (skener) v tom 2 kusy čítačiek pre
skrutkovacie čipy a 2 kusy čítačka pre nitovacie
čipy umiestnené pri vážiacom systéme v aute na
zber odpadu.
Priemyselný
RFID
a optický
skener
čiarových/QR kódov umožňujúci editáciu či
priradenie novej nádoby producentovi odpadu

7.a)

Mesačný poplatok za aplikáciu a technickú
podporu ku skenerom na riadku 7 . tejto tabuľky

8.

Mobilný RFID a optický skener so základňou Manuálny skener RFID čipov a čiarových/ QR
kódov so základňou, ktorá sa inštaluje do
vozidla. Dáta z čítačky sa automaticky
prenášajú do terminálu a odtiaľ cez SIM kartu
na server. Umožňuje evidenciu pri zbere vriec
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počet
odberných
miest, počet
mesiacov,
kusy

2600

1000

3600
1

1

1

2

1

Cena
cena bez
j. c. bez
s DPH
DPH
DPH v €
spolu
spolu v €
v€
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alebo nádob označených čiarovým alebo QR
kódom

8.a)

Mesačný poplatok za aplikáciu a technickú
podporu ku skenerom na riadku 8. tejto tabuľky
(skener má byť spárovaný so systémom na
vozidle)

9.

GPS a GSM modul k terminálu vodiča

10.

Terminál vodiča: palubný počítač na účely
jednoduchého GPS monitorovania vozidiel,
manažment a plánovanie denných trás,
optimalizáciu zberu, elimináciu papierovej
administratívy,
efektívnejšie
využívanie
vozidiel a navýšenie produktivity práce.

11.

1

OBD CanBUS systém – vyhodnocovanie
údajov o prevádzke vozidla

12.

Fotozáznam každého zdvihu s 2 kamerami

13.

cloud CRM softwéru - Informačný systém s
online súčasného prístupu 10 užívateľov
Mesačný poplatok za vozidlo vrátane technickej
podpory na celý systém podľa horeuvedených
bodov
Mesačný poplatok za CRM softwér a podporu –
ročný náklad

14.
15.

1

1
1
1
12

Spolu v €
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú
verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
Dodávateľ:

Odberateľ:

V _______________, dňa ___________

V _______________, dňa ___________

_____________________

_____________________
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