
Výzva na predkladanie ponúk – „Oprava –výmena zadnej nápravy na FB 200,2 Kobelco“   
 

 
zadaná podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní číslo 343/2015 Z.z. – zákazka 

s nízkou hodnotou 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:              Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.   
IČO:                  36836567  
Sídlo:                Majerská cesta 94 
Obec (mesto):  Banská Bystrica    
PSČ:            974 96 
 
Kontaktná osoba:  
Vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Tomáš Vrbovský  
Telefón:  0911 628 433  
Elektronická pošta: tomas.vrbovsky@bbrsc.sk 
 
Vo veciach technických: Ing. Peter Ďurica  
Telefón:   048/ 4723901 
Elektronická pošta: peter.durica@bbrsc.sk 
 
( ďalej len „verejný obstarávateľ“ ) 
                                
 
1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Technické vlastnosti: 
 
Cena zahŕňa:     Nová zadná náprava na FB 202,2 Kobelco 
                           Tesnenie nové 
                            Výmena a dodanie oleja 
                             Skladanie žeriavom 
Hlavný predmet obstarávania:  Oprava –výmena zadnej nápravy na FB 200,2 Kobelco. 
                                                      Výmena oleja 
                                                      Výmena tesnenia 
Miesto dodania tovaru:     Sídlo dodávateľa 
Termín dodavky:    do 10 dní od doručenia čiastkovej objednávky. 
Termín platnosti zmluvy:    31.3.2018. 
Celková hodnota zákazky:      11 240 euro 
 
Dĺžka trvania zmluvy: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  Zmluva nadobúda 
platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.  
 
Kritériá hodnotenia  ponúk: 
Kritériom hodnotenia ponúk predmetu zákazky bude najnižšia cena v mene EUR (€) bez 
DPH za  celý predmet zákazky. 
 

Kritériá na hodnotenie  splnenia podmienok účasti uchádzačov:     
Predloženie požadovaných dokladov. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 



 2 

Hlavný slovník  
Hlavný predmet    kód CPV   50114000-7 Oprava a údržba nákladných vozidiel 
 
Žiadame predložiť : 
 
Cenovú ponuku  
 

1. Cenovú ponuku vrátane prac na výmene zadnej nápravy na FB 200,2 Kobelco 
2. Do cien započítajte všetky náklady vrátane skladania žeriavom. 

Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996Z.z o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z , ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
c18/1996Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávania  

Lehota na predloženie ponuky :   19.01.2018 do 12.00 hod. 
Adresa na predkladanie ponuky :  Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.  
  Majerská cesta 94 
                                                          974 96 Banská Bystrica 
 
Spôsob doručenia :  Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérom alebo osobne, a to tak, že 
vloží ponuku do samostatného nepriehľadného uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať 
nasledovné údaje : 

 
- Adresu verejného obstarávateľa.   
- Adresu uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača).  
- Označenie „jednoduchá zákazka – neotvárať “ 
- Označenie heslom: „Kobelco“                                  

 
 
 
Doplňujúce informácie :   
Po odsúhlasení ceny bude úspešný uchádzač vyzvaný v termíne najneskôr do 24.01.2018 ( 
lehota viazanosti cenovej ponuky ) na predloženie Zmluvy o dielo so stanovením 
minimálneho obsahu zmluvných podmienok uvedených v tejto výzve. Zmluva nemôže byť 
v rozpore so znením zadania tejto jednoduchej zákazky. Otváranie a vyhodnocovanie 
predložených ponúk bude neverejné. Všetkým uchádzačom bude písomne elektronicky e-
mailom oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. 
Otváranie ponúk prebehne 22.01.2018 v sídle objednávateľa.  
 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v rámci predmetnej zákazky musia byť predložené  
v štátnom jazyku ( t.j. v slovenskom jazyku). Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad 
takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú zákazku. 
Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky v rozsahu 
pridelených finančných prostriedkov. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si v rámci svojej evidencie všetky 
doklady a dokumenty predložené uchádzačom do predmetnej zákazky. 
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Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými 
podmienkami verejného obstarávateľa. 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - cena  
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Príloha č.1 
 

Zmluvy o dielo 
 „Oprava výmena zadnej nápravy na FB 200,2 –Kobelco“ 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 (ďalej len „Zmluva“) 
 

Čl. I. 
Preambula 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 zák. č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
Objednávateľ  na obstaranie  predmetu tejto zmluvy použil postup podlimitnej zákazky 

s názvom 
„Oprava výmena zadnej nápravy na FB 200,2 –Kobelco“ 

2.  
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ :   Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

Sídlo :     Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
Právna forma :  Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka:909/S 
Zastúpený :   Ing. Ján Butkovský - predseda predstavenstva  

JUDr. Drahomír Ivan– podpredseda predstavenstva 
IČO :     36 836 567 
DIČ:     2022451189 
IČ DPH :    SK2022451189 
Bankové spojenie:   VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica 
IBAN:     SK82 0200 0000 0021 8394 4256 
Telefón/ fax :   048/41 42 761, 048/47 27 365 

 
Fakturačná adresa a miesto zasielania faktúr a tovaru: 

 
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., generálne riaditeľstvo 
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
Č. telefónu 048/47 27 351 
email :  gr@bbrsc.sk, sekretariat@bbrsc.sk 
 
( ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare ) 

a 
 

2. Zhotoviteľ :     
Sídlo :      
Právna forma :   
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Zastúpený :     
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho :   
IČO :      
DIČ:      
IČ DPH :     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu :     
Telefón/ fax :    
email : 
( ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare, spolu s objednávateľom 
„Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare ) 

 
uzatvorili  zmluvu  o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení: 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto 

zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú 
súčinnosť k vykonaniu diela, prevziať toto dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo. 

2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela a to: „1 x Oprava výmena zadnej nápravy 
na FB 200,2 – Kobelco“, v zmysle určenia špecifických podmienok, určených 
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve ( ďalej len „dielo).  

 
III. 

Miesto vykonania diela 
 

1. Miesto vykonania diela je miesto výkonu činnosti zhotoviteľa, a to: ______. 
 

IV. 
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  dokončiť dielo (vykonať o odovzdať) najneskôr do 10 

kalendárnych dní po doručení písomnej objednávky (e-mail) objednávateľom. Do 
termínu dodania sa nezapočítava deň objednávky, ale až nasledujúci pracovný deň. 

 
V. 

Povinnosti zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady, vlastnými zdrojmi, vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť. 

2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými 
technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpis, v zmysle platného certifikátu, a to všetko tak, 
aby bol predmet opravy po jej vykonaní plne funkčný a schopný prevádzky 

3. Zhotovitľ je povinný po písomnej objednávke od objednávateľa, oznámiť 
objednávateľovi aspoň 5 dní pred začatím vykonávania diela termín začatia 
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vykonávania diela, aby objednávateľ mohol  včas informovať svojich zamestnancov 
o termíne začatia prác. 

4. Materiál a iné potrebné veci k vykonaniu diela si zabezpečí zhotoviteľ, pričom tieto sú 
zahrnuté v cene za dielo. 

 
VI. 

Povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať predmet opravy tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy.            

 

VII. 
Cena za dielo  

 
1. Cena za dielo je dohodnutá podľa ponuky zhotoviteľa / cena určená podľa rozpočtu / 

v pevnej sume vo výške .............- EUR bez DPH. K cene bude pripočítaná DPH 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2. V cene sú započítané všetky materiály ako aj všetky úkony pre vykonanie diela.  
3. Cena materiálov a úkonov bola stanovená zhotoviteľom v predloženej ponuke 

a dodávateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu  dodržať.  
4. Práce  a náklady, ktoré neboli zahrnuté do ponuky – naviac práce má právo zhotoviteľ 

účtovať len vtedy, ak boli vopred schválené obidvomi zmluvnými stranami formou 
písomného dodatku k tejto zmluve.   

 
 

VIII. 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutú  cenu  za dielo do 14 dní od doručenia faktúry od 

zhotoviteľa.  
2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi  vopred žiadny preddavok. 
3. Ak zhotoviteľ poruší svoju akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, objednávateľ 

môže odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek finančnej úhrady zhotoviteľovi. 
4. Objednávateľ  je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ nedodrží  podľa čl. 

IV.  dohodnutý termín na vykonanie diela.  
 

IX. 
vykonanie a odovzdanie diela 

 
1. Dielo je dokončené jeho vykonaním v súlade s touto zmluvou a prevzatím zo strany 

objednávateľa. 
2. O odovzdaní a prevzatí diela bude vykonaný písomný záznam „ Protokol o odovzdaní a prevzatí 

“, ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom. Za objednávateľa dielo prevezme zodpovedný 
zástupca objednávateľa , vedúci dopravy: Ing. Peter Ďurica. 

3. K odovzdaniu  a prevzatiu diela vyzve zhotoviteľ v dostatočnom predstihu štatutárneho 
zástupcu objednávateľa alebo jeho zástupcu, najmenej 4 dni pred dohodnutým termínom 
písomne alebo telefonicky, pričom telefonické oznámenie dodatočne potvrdí písomne. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať priebežnú kontrolu vykonávaných prác a použitého 
materiálu. 



 7 

5. Objednávateľ prevezme dielo len za predpokladu, že oprava bude vykonaná úplne, 
v predpísanej kvalite bez vád a nedorobkov.   

 
X. 

Zodpovednosť za vady, záručné a servisné podmienky 
 

1. Dohodnutá záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania „Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy“ podľa čl. IX. ods. 2 tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním vykonaného diela a použitého materiálu po dobu záručnej 
doby s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, bolo spôsobené 
neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním predmetu zmluvy objednávateľom. 

3. Na základe písomnej reklamácie objednávateľa odstráni zhotoviteľ vady bezplatne a to bez 
zbytočného odkladu ihneď po obdržaní reklamácie, alebo v  termíne, ktorý určí objednávateľ 
podľa rozsahu a závažnosti vád, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa 
s objednávateľom nedohodne inak. Reklamované vady  sa považujú za odstránené dňom 
podpisu preberacieho protokolu o oprave, resp. odstránení vady.  

4. Objednávateľ je povinný vady  písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu 
ihneď po ich zistení. Za písomnú reklamáciu sa podľa tohto článku bude považovať aj SMS 
správa alebo e-mailová správa, ak ju  objednávateľ dodatočne písomne potvrdí. 

 

XI. 
Zmluvné pokuty 

 
1. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín dokončenia diela podľa čl. IV.  tejto  zmluvy,  

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny 
diela za každý začatý deň omeškania, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne na 
predĺžení termínu zhotovenia diela. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu 
jednostranne započítať so svojou povinnosťou uhradiť zhotoviteľovi cenu diela.  

2. Ak bude mať dielo vady, alebo zhotoviteľ poruší svoju povinnosť  podľa čl. V. ods.3 je 
povinný zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  1% z dohodnutej ceny diela.  Za 
vady podľa tejto zmluvy sa budú považovať  vady zistené pri preberaní diela i vady  
zistené v záručnej lehote. 

3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady  v termíne, podľa čl. X. ods. 3 
tejto zmluvy, alebo ak na písomnú reklamáciu nebude reagovať v lehote dlhšej ako 7 
dní od jej doručenia, alebo ak bez kvalifikovaného dôvodu odmietne reklamované vady 
odstrániť, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
diela, a to aj opakovane za každé porušenie. 

4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. / podľa § 
373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka./ 

 
ČI. XII. 

Zánik zmluvy 
 

1. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán.  
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť len ak je to v tejto zmluve výslovne 

uvedené.  
3. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu. 
4. Zmluva môže zaniknúť aj písomnou výpoveďou objednávateľa bez udania dôvodu, pričom 

výpovedná doba je 10 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 
zhotoviteľovi. 
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XIII. 
  Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pracovníkov i osôb zdržiavajúcich sa v blízkosti miesta vykonania diela a 
opatrenia na zaistenie požiarnej bezpečnosti počas zhotovovania diela. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť škody, ktoré jeho zavinením vzniknú pri zhotovovaní diela na 
majetku objednávateľa. 

3. Zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy 
zmluvy. 

4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ak ktorákoľvek časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamená to neplatnosť celej 
zmluvy a zmluvné strany nahradia neplatnú časť platným znením. 

5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a je záväzná aj pre ich právnych nástupcov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

6. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov, 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej 
zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany, 
respektíve ich zástupcovia, si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 
zmluvu podpisujú. 

 
 
 
V Banskej Bystrici,  dňa :                                              V Banskej Bystrici, dňa : 
 
 
Za objednávateľa :                                                      Za  zhotoviteľa : 
        
 
 
........................................................                      ................................................. 
 
Ing. Ján Butkovský 
predseda predstavenstva 
 
        
................................................................ 
JUDr. Drahomír Ivan 
podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 2 
 

Zákazka na dodanie služby 
„Oprava –výmena zadnej nápravy na FB 200,2 Kobelco“ 

 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných 
podkladov. 
 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

 
Predmet zákazky- názov  

množstvo Cena za m.j. 

v EUR bez 

DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

v EUR 

DPH 20 % 

v EUR 

Cena spolu s 

DPH v EUR 

Oprava –výmena zadnej 
nápravy FB 200,2 Kobelco 
.Banskobystrická Regionálna 
sprava ciest a.s. 

1 ks     

Spolu      

 
 

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

podpis uchádzača alebo osoby  oprávnenej konať za uchádzača 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


