Príloha č. 1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
DODÁVKA SLUŽIEB V RÁMCI OPRÁV, ÚDRŽBY A PREVÁDZKY
CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE NA ÚZEMÍ MESTA
BRATISLAVY
ZÁKAZKA PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

........................................
Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Júl, 2013

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov verejného obstarávateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Kontaktné miesto: Magistrát hl. m. SR Bratislavy, hlavný dopravný inžinier
Adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Kontaktná osoba: Bc. Patrícia Vaculová
Telefón: +421 259356506
E-mail: patricia.vaculova@bratislava.sk
Internetová adresa organizácie (URL): www.bratislava.sk
2.

DOROZUMIEVANIE

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v štátnom jazyku (slovenský jazyk) alebo v českom jazyku, prostredníctvom elektronickej pošty.
3.

MENA A CENY

Povinnosťou uchádzača je preskúmať obsah súťažných podkladov a na základe toho predložiť
ocenenú tabuľku Cenník poľa piatej časti súťažných podkladov. Uchádzač bude ponúkať predmet
zákazky na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby ceny ponuky pokryli všetky jeho záväzky
v zmysle súťažných podkladov.
Uchádzačom navrhované ceny uvedené v ponuke, budú stanovené podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a budú vyjadrené v eurách.
Uchádzač uvedie navrhované ceny v zložení:
o jednotková cena bez DPH
o DPH
o jednotková cena s DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.
V rámci posudzovania kritéria cena (najnižšia cena) sa bude vychádzať z ceny, ktorú verejný
obstarávateľ vzhľadom na svoje postavenie, ako aj na postavenie uchádzača (platiteľ DPH/neplatiteľ
DPH), skutočne uhradí za dodávku predmetu zákazky.
4.

OBSAH PONUKY

Ponuka uchádzača bude vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku. Dokumenty, ktoré sú
súčasťou týchto súťažných podkladov, predloží v slovenskom jazyku.
Ponuka musí obsahovať:
a)

b)

c)
d)

e)

návrh zmluvy podľa tretej časti súťažných podkladov (ďalej len „Zmluva“); do Zmluvy uchádzač
doplní svoje identifikačné údaje a Zmluvu podpíše, čím sa zaviaže, že ak bude vyhodnotený
ako úspešný uchádzač, uzavrie s verejným obstarávateľom za týchto podmienok Zmluvu,
ocenenú tabuľku Cenník podľa piatej časti súťažných podkladov; ceny do tabuľky uchádzač
doplní v súlade s bodom 3. súťažných podkladov, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta;
návrh musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača; v
prípade úspešného uchádzača bude tvoriť prílohu č. 2 Zmluvy,
doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie poskytovať služby opráv a údržby cestnej
svetelnej signalizácie; takýmto dokladom môže byť napr. výpis z Obchodného registra,
zoznam osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie obstarávaných služieb, so stručnými
údajmi o ich vzdelaní a odbornej kvalifikácii; zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača,
údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie
služby, pričom minimálnou požiadavkou je vysokozdvižná plošina s výškou zdvihu do 6 m a
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f)

2 servisné vozidlá s potrebným technickým vybavením, náradím a náhradnými dielmi;
dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
vyhlásenie uchádzača podľa § 34 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní; vo vyhlásení
uchádzač uvedie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany
práce a pracovných podmienok; zoznam inštitúcií, kde možno získať potrebné informácie, je
uvedený v bode 9. prvej časti súťažných podkladov; vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Úspešný uchádzač predloží pred podpisom Zmluvy doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa bodov a) až f) vo vyhotovení podľa tretej časti týchto súťažných podkladov.
5.

PREDLOŽENIE PONÚK

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Doklady a dokumenty požadované v bode 4. prvej
časti súťažných podkladov, uchádzač predloží v ponuke ako PDF súbor (súbory).
Uchádzač pošle ponuku, v lehote na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa patricia.vaculova@bratislava.sk.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 21. augusta 2013 do 10.00 h.
Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude vyhodnocovaná.
6.

PRESKÚMANIE PONÚK

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky, ktoré obsahujú doklady a dokumenty
požadované v súťažných podkladoch a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným
v súťažných podkladoch.
Platnou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7.

VYHODNOTENIE PONÚK

Ponuky uchádzačov, budú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené
v súťažných podkladoch. Ostatné ponuky vyhodnotí podľa kritéria najnižšia cena v súlade s pravidlami
jeho uplatnenia.
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, verejný obstarávateľ pošle oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi pošle oznámenie, že jeho ponuku prijíma,
neúspešným uchádzačom oznámi že neuspeli, s uvedením dôvodov pre ktoré ich ponuky neboli
prijaté.
8.

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa
nebudú počas vyhodnocovania ponúk poskytovať informácie o obsahu ponúk.
Informácie ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ponuku uchádzača,
ani jej jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
9.

ZOZNAM INŠTITÚCIÍ, OD KTORÝCH ZÁUJEMCA ZÍSKA INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH PLATNÝCH V MIESTE
POSKYTNUTIA SLUŽIEB POČAS PLNENIA ZMLUVY
a) Povinnosti týkajúce sa daní
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(URL): http://www.finance.gov.sk
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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(URL): www.drsr.sk
b) Povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(URL): http://www.enviro.gov.sk
c) Povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(URL): http://www.employment.gov.sk
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DRUHÁ ČASŤ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia
Ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria najnižšia cena.
Kritérium sa delí na podkritériá, pričom každé z nich má určenú relatívnu váhu, danú maximálnym
počtom bodov, ktoré možno získať.
Súčet relatívnych váh je 100.

Názov podkritéria

Relatívna
váha

1

Denná paušálna sadzba

30

2

PTP CSS mesačná

20

3

Komplexná PTP polročná

20

4

PTP káblových rozvodov a RS dvojročná

10

6

Oprava havárií radičov

5

7

Oprava havárií káblových rozvodov CSS, vrátane rozpojovacích skríň RS

5

10

Oprava havárií všetkých druhov detektorov umiestnených a patriacich ku
križovatke

5

11

Oprava havárií ANPR detektorov a kamier umiestnených a patriacich ku
križovatke

5

Pravidlá uplatnenia:
Ponuky uchádzačov sa vyhodnocujú pre každé podkritérium osobitne.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke, ktorá má pre vyhodnocované podkritérium najnižšiu cenu
(Cn1).
Najnižšou cenou sa rozumie najnižšia cena za podkritérium v eurách s DPH.
Vyhodnocovanej ponuke sa počet bodov pre podkritérium vypočíta nepriamou úmerou, ako podiel
najnižšej ceny (Cn1) a ceny vyhodnocovanej ponuky (Cv1), vynásobený relatívnou váhou podkritéria
(Rv1).

Cn1 : Cv1 x Rv1 = B1
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Súčet bodov pridelených ponuke

Σcelkový počet bodov = B1 + B2 + B3 +....+ Bn
Úspešnou sa stane ponuka, ktorá po sčítaní bodov a po následnom ich zaokrúhlení na celé čísla
dosiahne najvyšší počet.
V prípade rovnosti bodov, lepšie umiestnenie sa priradí ponuke, ktorá po sčítaní bodov dosiahla po
zaokrúhlení na dve desatinné miesta vyšší počet.
Ak by aj po tomto zaokrúhlení mali dve alebo viac ponúk rovnaký počet bodov, rozhodujúcim bude
vyšší počet bodov za podkritérium s najvyššou relatívnou váhou.
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TRETIA ČASŤ
Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ predkladá obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré je uchádzač
povinný bez výhrad akceptovať. Úspešného uchádzača verejný obstarávateľ vyzve na uzavretie
Zmluvy.
Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi pred uzavretím Zmluvy originály:
a)
doplnenej Zmluvy, ktorá bola súčasťou ponuky podľa bodu 4. prvej časti súťažných podkladov,
v počte 8 rovnopisov,
b)
Cenníka, podľa ocenenej tabuľky Cenník, ktorá bola súčasťou ponuky podľa bodu 4. prvej časti
súťažných podkladov, v počte 8 rovnopisov, ako prílohu č. 2 Zmluvy,
Úspešný uchádzač tiež predloží verejnému obstarávateľovi pred uzavretím Zmluvy originály alebo
osvedčené fotokópie:
a)
dokladu, ktorý bol súčasťou ponuky podľa bodu 4. prvej časti súťažných podkladov, ktorým
uchádzač preukázal oprávnenie poskytovať služby opráv a údržby cestnej svetelnej
signalizácie,
b)
zoznamu osôb, ktorý bol súčasťou ponuky podľa bodu 4. prvej časti súťažných podkladov, ktoré
budú zodpovedné za poskytovanie obstarávaných služieb, doplneného o:
• osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
• certifikáty preukazujúce zaškolenie zodpovedných zamestnancov pre radiče Siemens
typovej rady M a C pre zabezpečenie údržby a zmeny softvéru a hardvérua to iba v prípade,
ak na križovatkách bude použitá technológia Siemens, v prípade inej technológie sa
požaduje certifikát na ponúkanú technológiu,

c)
d)

• osvedčenia alebo preukazy na vykonávanie obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny podľa § 16
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie
služby, ktoré boli súčasťou ponuky podľa bodu 4. prvej časti súťažných podkladov,
vyhlásenia uchádzača podľa § 34 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré bolo súčasťou
ponuky podľa bodu 4. prvej časti súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenia vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Uchádzač ich predloží ako
originály alebo osvedčené fotokópie.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad týchto
dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Uchádzač ich predloží ako originály alebo
osvedčené fotokópie.
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Zmluva
/návrh/
Číslo zmluvy ...../doplní objednávateľ/

na dodávku služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s
postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25829413/7500
IČO: 603 481
IČ DPH: nie je platiteľ
(ďalej ako „ objednávateľ“)
a
......................................
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej ako „ dodávateľ“)
(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany“)

uzavierajú nasledovnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán stanovených v tejto
Zmluve.

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi služby a ďalšie činnosti s nimi súvisiace bližšie
špecifikované ďalej v Zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodané služby a činnosti s nimi súvisiace
vo výške a spôsobom tak, ako je to špecifikované ďalej v Zmluve.
Článok II
Predmet Zmluvy
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1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi služby Oprava a údržba cestnej svetelnej
signalizácie na území mesta Bratislavy, na križovatkách Vajnorská ul. – Bojnická ul., Račianska ul.
– Pekná ul. a Gaštanový hájik v rámci projektu UNDP podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať zmluvne dohodnuté služby aj počas dní pracovného pokoja
a počas štátnych sviatkov.
3. Objednávateľ dodané služby skontroluje, prevezme a zaplatí za ich dodanie cenu podľa čl.
IV spôsobom podľa čl. V.
4. Objednávateľ v prípade havarijnej situácie vystaví dodávateľovi objednávku, v ktorej budú
špecifikované požiadavky na odstránenie havárie.
Článok III
Miesta a rozsah plnenia predmetu Zmluvy
1. Podrobné vymedzenie miest a rozsahu plnenia predmetu Zmluvy je v rámci obnovy dvoch radičov
na existujúcich svetelne riadených križovatkách v Bratislave, s nástrojmi dynamického spôsobu
riadenia dopravy s preferenciou električkovej dopravy, konkrétne na križovatkách Vajnorská ul. –
Bojnická ul., Račianska ul. – Pekná ul. a Gaštanový hájik.
Článok IV
Cena
1. Cena dodanej služby sa určuje na základe jednotkových cien ako výsledku cenovej ponuky
uvedených v prílohe č. 2 „Cenník jednotkových cien“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.
2. Jednotková cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov ako cena maximálna a sú v nej obsiahnuté všetky náklady dodávateľa na dodanie
služby a činnosti súvisiace s jej dodaním.
3. K zmene jednotkových cien môže dôjsť len na základe dohody zmluvných strán dodatkom
k Zmluve, a to najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy. Takýto
dodatok musí mať písomnú formou a všetky náležitosti podľa čl. IX ods. 1 Zmluvy.
4. Ku každej ďalšej zmene jednotkových cien môže dôjsť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od
nadobudnutia platnosti posledného dodatku k Zmluve, ktorým došlo k zmene jednotkových cien.
5. Dôvodom na zmenu jednotkovej ceny môže byť:
a) zmena sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných administratívnych opatrení štátu, ktoré
mali preukázateľný dopad na výšku jednotkovej ceny; v týchto prípadoch sa lehoty uvedené
v odsekoch 3 a 4 neuplatnia,
b) zvýšenie alebo zníženie ceny z titulu zvýšenia alebo zníženia nákladov pri dodávaní služieb
v prípade, ak ceny vstupov ovplyvnia jednotkovú cenu o najmenej 6 percent, čo musí
navrhujúca zmluvná strana písomne preukázať.
6. Zvýšenie alebo zníženie jednotkovej ceny nemá spätnú účinnosť
Článok V
Platobné podmienky a fakturácia
1. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.
2. Platba za dodanú službu sa uskutoční prevodným príkazom na účet dodávateľa. Bezhotovostný
platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na základe
mesačnej faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá do 60 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi.
3. Súčasťou faktúry bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný súpis zmluvne dohodnutých
a dodaných služieb (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Zodpovedný zamestnanec objednávateľa
potvrdí svojim podpisom riadne plnenie dodávateľa v dohodnutom rozsahu a kvalite. Dodávateľ je
oprávnený fakturovať len tú službu, ktorú dodal a ktorá je predmetom tejto Zmluvy.
4. Faktúra musí obsahovať:
a) Poradové číslo faktúry;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Registráciu dodávateľa v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri;
Peňažný ústav a číslo účtu dodávateľa a objednávateľa;
Obchodné meno a sídlo dodávateľa a objednávateľa;
IČO a DIČ dodávateľa a objednávateľa;
Dátum vystavenia faktúry;
Dátum zdaniteľného plnenia;
Dátum splatnosti faktúry;
Konštantný symbol;
Číslo objednávky v prípade jej vystavenia;
Cenu za dodané služby;
Podpis oprávnenej osoby dodávateľa a pečiatku.

5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je
oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť
alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre
objednávateľa začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
6. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364 Obchodného
zákonníka. V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich
z jednotlivých ustanovení Zmluvy, budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá
bude započítaná oproti pohľadávke mesačnej faktúry po prevzatí predmetu Zmluvy.
7. V prípade vypnutia križovatky alebo dopytového zariadenia pre chodcov do blikavej žltej, bude
fakturované 25 % z aktuálnej dennej sadzby, v prípade vypnutia blikača nebude fakturovaná
žiadna sadzba.
Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán.
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať služby s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite a
v dohodnutom čase, dodržiavať pri tom protipožiarne a bezpečnostné opatrenia a pri nakladaní s
odpadom postupovať v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Dodávateľ zabezpečí všetky mechanizmy, zariadenia a materiál potrebný na plnenie Zmluvy.
3. Kontrola dodaných služieb sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov obidvoch zmluvných
strán.
Článok VII
Sankcie
1. Ak budú pri kontrole podľa čl. VI ods. 3 zistené nedostatky spôsobené dodávateľom, objednávateľ
je oprávnený požadovať od dodávateľa ich odstránenie, ak to ich povaha umožňuje. Požiadavka
na odstránenie nedostatkov musí byť doložená písomným záznamom, v ktorom budú nedostatky
špecifikované. Na vykonanie nápravy objednávateľ určí primeranú lehotu.
2. Objednávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu:
a) 200 eur za každý, aj začatý deň omeškania, pri nedodržaní lehoty určenej dodávateľovi na
odstránenie nedostatkov podľa odseku 1,
b) do výšky 400 eur, ak dodávateľ dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitnú službu
a povaha zistených nedostatkov neumožňuje ich odstránenie postupom podľa odseku 1,
3. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený uplatniť
si u objednávateľa za každý, aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,025 %
z hodnoty faktúry.
4. V prípade uloženia zmluvnej pokuty sa uplatní postup podľa čl. V ods. 6.
5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán na náhradu
škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou
pokutou zabezpečené.
Článok VIII
Osobitné podmienky
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z ich môže odstúpiť od Zmluvy, ak sa do 30 dní od
doručenia návrhu podľa čl. IV ods. 5 písm. b) nedohodnú na zmene jednotkovej ceny.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvnej povinností zo
strany dodávateľa, ktorým sa pre účely tejto Zmluvy rozumie, ak dodávateľ v priebehu šiestich
mesiacov:
a) opakovane dvakrát nedodržal objednávateľom určený termín odstránenia nedostatkov pri
dodaní služby, alebo
b) opakovane dvakrát dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitné služby.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvnej povinností zo
strany dodávateľa aj v prípade, ak dodávateľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác,
ktorý bude obsahovať neoprávnene fakturované služby.
4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu neuhradenia faktúry vystavenej
dodávateľom podľa čl. V Zmluvy, po márnom uplynutí dodatočnej určenej primeranej lehoty, ktorú
poskytol objednávateľovi na uhradenie predmetnej faktúry.
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
6. Pre výpoveď Zmluvy platia primerane ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť jednej zmluvnej strany bude
považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak táto
písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej strane ako písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou
stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej vrátenia zmluvnej strane
uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako
adresát o tejto skutočnosti nedozvie.
8. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená
dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
Článok IX
Všeobecné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných, podpísaných a
datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
2. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k Zmluve, druhá zmluvná strana sa
zaväzuje vyjadriť sa písomne k tomuto návrhu najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa
jeho doručenia.
3. V záležitostiach neupravených touto Zmluvou, sa práva a povinnosti oboch Zmluvných strán riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ustanoveniami iných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4. Prípadné spory sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmiernou
cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa Zmluvné strany riešiť prípadné spory
cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.
Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je vymedzená lehotou 5 rokov odo dňa uvedenia
zariadenia (radiče) do prevádzky alebo platnosť zmluvy končí vzájomným vyrovnaním záväzkov
obidvoch zmluvných strán, čím sa rozumie, ak súčet všetkých služieb, dodaných na základe tejto
Zmluvy, dosiahne v priebehu zmluvného vzťahu 15.000,- € bez DPH.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň
po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami tejto Zmluvy.
4. Zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou zmluvných strán. Takáto dohoda musí byť
urobená písomnou formou a mať všetky náležitosti podľa čl. IX ods. 1 Zmluvy.
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5. Prípadné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu
rozporu s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy; jej ďalšie
ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa Zmluvné strany zaväzujú
upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel
tejto Zmluvy.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 4 vyhotoveniach.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Číslo 1 Opis predmetu zákazky
Číslo 2 Cenník jednotkových cien - doplní uchádzač
Počty radičov, križovatiek a križovatkových častí – doplní uchádzač
Celkový počet žiaroviek/LED ku každej križovatke na cyklickú výmenu - doplní uchádzač

Bratislava ..................

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

konateľ

12/16

ŠTVRTÁ ČASŤ
Opis predmetu zákazky
Všeobecné technické podmienky cestnej svetelnej signalizácie pre križovatky
Bojnická ul. – Vajnorská ul., Račianska ul. – Pekná ul. a Gaštanový hájik v rámci projektu
UNDP
1. Pravidelná bežná údržba svetelnej signalizácie vykonávaná v rámci dennej činnosti
(denná paušálna sadzba)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

denná služba v čase Pondelok – Piatok 05.30-22.00 h, dni pracovného voľna a sviatkov
v čase 5,30 – 21,00 h,
pravidelná denná kontrola všetkých zariadení CSS s operatívnym odstránením závad
a porúch,
zabezpečenie GSM spojenia križovatiek bez CR s centrálou ASR MCD,
denná kontrola svetelných zdrojov (v prípade žiaroviek) v návestidlách CSS (svetelné zdroje
podľa predpisu výrobcu) s bezodkladnou výmenou chybných,
LED svetelné zdroje kontrola 1× týždenne (možno aj s diaľkovým dohľadom),
vykonávať čistenie optiky návestidiel 1x mesačne, u výložníkových návestidiel 1x za dva
mesiace,
vykonávať 1x za 6 mesiacov (pred letom a zimou) očistenie návestidiel zvnútra, dotiahnutie
skrutiek svorkovníc návestidiel pokiaľ nie sú samosvorné, konzervácia a kontrola tesnosti,
vykonávať čistenie ANPR kamier 1x týždenne,
odstraňovanie zelene a nečistôt okolo zariadení CSS (mechanicky, chemicky, okrem konárov
stromov a kríkov),
údržba zvukovej a vibračnej signalizácie pre nevidomých,
po nahlásení akejkoľvek poruchy správcom, políciou, občanom alebo vlastným zistením začať
práce na jej odstránení bezodkladne,
zabezpečenie náhradných dielov pre radiče,
zabezpečenie opravy (výmeny) chybných modulov pre radiče,
kontrola synchronizácie pri koordinovaných križovatkách (možná budúca opcia),
zhotoviteľ je povinný po úspešnom preberacom konaní CSS a dopravných zariadení prevziať
ich do prevádzky a údržby,
zabezpečenie mobilného spojenia pracovníkov údržby a pracovníkov dopravnej centrály
KRPZ (rádiostanice, mobily)
návrh doručovania denných hlásení z predchádzajúceho dňa majiteľovi (správcovi) do 08.30
hod.

2. Odborné výkony vykonávané v rámci dennej činnosti (denná paušálna sadzba)
o
o
o
o
o
o

o
o
o

pravidelné testovanie radičov CSS podľa predpisov výrobcov,
vykonávanie pravidelných technických prehliadok (PTP) zariadení CSS v zmysle predpisov a
platných STN,
zmeny signálnych plánov podľa pokynov správcu (max. do 24 hod.),
zabezpečenie kontinuálneho zberu údajov z detektorov križovatky a zasielať ich podľa potrieb
magistrátu v reálnom čase,
vykonať 2x ročne dopravnú štatistiku na CSS podľa požiadavky ODP magistrátu,
poskytovať technickú pomoc správcovi pri posudzovaní projektových dokumentácií CSS, pri
návrhoch systémov riadenia CSS a pri ich programovaní, zabezpečiť účasť odborného
pracovníka na komisii CSS,
k poslednému dňu v mesiaci posielať prevádzkové denníky z radičov, ktoré nie sú pripojené
na centrálu ASRD a odovzdať správcovi,
mesačne odovzdať správcovi CSS predpísané inšpekčné záznamy vykonaných TP na
zariadeniach CSS,
vykonávať malé zmeny v programovaní a istení prevádzkovaných CSS medzi ktoré patrí:
pridanie, zrušenie návestidiel CSS
zmeny signálnych plánov, istenia, medzičasov a parametrov CSS
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Výkony uvedené v bodoch 1.a 2. bude zhotoviteľ vykonávať v rámci mesačných paušálov
(pozri nižšie pri PTP)!
3. Výkony, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať na základe objednávok
•

•
•
•

•
•

Opravy havárií stožiarov, radičov, káblových rozvodov CSS vrátane rozpojovacích skríň RS,
svetelných majákov, dopytových tlačidiel a indukčných slučiek detektorov a ostatných
detektorov, umiestnených a patriacich ku križovatke, kamier, zvukových zariadení pre
nevidomých, súmrakových spínačov.
Modernizácia systému riadenia CSS - návestidiel, detektorov, kamier a ostatnej a doplnkovej
technickej vybavenosti,
Inštalácia a oprava technických zariadení CSS ako je zvuková a vibračná signalizácia pre
nevidomých, telekomunikačné moduly.
Vykonávanie technických úprav radičov a CSS pre nové dopravné riešenia na križovatkách:
o zmena počtu signálnych skupín alebo detektorov,
o zmeny systému riadenia jednotlivých CSS, zmeny fáz a prechodových fáz,
o pridanie alebo zníženie počtu fáz a prechodových fáz ,
o na požiadanie správcu vypracovať optimalizáciu prevádzky dynamicky riadených
križovatiek.
Vytyčovanie sietí CSS na objednávku.
Výmena svetelných zdrojov LED po uplynutí záručnej doby.

4. Informácie o požadovaných technických a kvalitatívnych podmienkach
Lehoty odstránenia porúch a havárií
Porucha elektroniky, havária návestidla, dopytového tlačidla .................................. do 8 hodín
Havária stožiara a porucha káblových rozvodov - počas pracovných dní ..............do 48 hodín
- počas dní pracovného pokoja .. do 72 hodín
Porucha káblov CSS do .......................................................................................... do 10 dní
Havária radiča, portálu CSS podľa rozsahu, termín realizácie bude určený v objednávke.
V prípade objektívnych príčin, sa jednotlivé termíny prác väčšieho rozsahu upravia v objednávke.
5. Systém výkonu pravidelných technických prehliadok
Systém výkonu pravidelných technických prehliadok (PTP) cestnej svetelnej signalizácie (CSS)
v Bratislave je rozdelený do troch časových období :
o 1 mesačné PTP – návestidlá, tlačidlá, blikače, preblikávače, ANPR kamery
o 1/2 ročná PTP – detektory, ostatné vonkajšie zariadenia, radiče – komplexná kontrola,
o dvojročná PTP - káblových rozvodov a RS (rozpojovacie skrine)
PTP CSS mesačné
o
o
o
o
o
o
o
o

základné činnosti podľa bodov 1. a 2. Všeobecných technických podmienok,
kontrola upevnenia návestidiel, ich správne nasmerovanie, kompletnosti a funkčnosti,
kontrola upevnenia neintruzívnch detektorov a kamier, ich správne nasmerovanie,
kompletnosti a funkčnosti,
kontrola funkčnosti a upevnenie tlačidiel pre chodcov,
kontrola zvukovej signalizácie,
kontrola a nastavenie spínacích hodín,
očistenie optiky,
kontrola stožiarov z hľadiska poškodenia, prasklín a pod.

Nové radiče
v zmysle predpisov výrobcu + doložiť inšpekčný list
Komplexná PTP polročná (jar - pred letnou sezónou, jeseň - pred zimnou) vonkajších
zariadení, stožiarov a RS
o

dotiahnutie skrutiek svorkovníc v stožiaroch, nástrek konzervačným prostriedkom
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o
o
o
o
o

očistenie návestidiel zvnútra, dotiahnutie skrutiek svorkovníc návestidiel,
konzervácia, kontrola tesnosti
vyčistenie skrine radiča, RS vnútra stožiarov
premazanie zámkov skríň a stožiarových krytov
vykonať 1 mesačnú PTP

Dvojročná PTP káblových rozvodov a RS
o
o
o
o

premeranie (žila-žila, žila-zem) ovládacích káblov (CYKY, TCEKEZE),
premeranie koordinačných káblov (v prípade ak sú: centrála – RS – radiče),
kontrola a vyčistenie RS od nečistôt, kontrola a premazanie zámkov,
dotiahnutie skrutiek svorkovníc koordinačných káblov a nástrek konzervačným prostriedkom.

Po vykonaní PTP káblových rozvodov vyhotoviť merací protokol a odovzdať správcovi. Každú
zistenú chybu a poruchu okamžite odstrániť, v prípade nemožnosti bezodkladne oznámiť
správcovi.
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PIATA ČASŤ
Cenník

Názov položky

1

M.j.

Jednotková
cena bez DPH

DPH

Jednotková
cena s DPH

deň

Denná paušálna sadzba

PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PREHLADKY CSS

2
2.1

PTP CSS mesačná

mesiac

2.2

Komplexná PTP polročná

½ roka

2.3

PTP káblových rozvodov a RS
dvojročná

2 roky

3

VÝKONY NA ZÁKLADE OBJEDNÁVOK

3.1

Oprava havárií radičov

ks

3.2

Oprava havárií káblových
rozvodov CSS vrátane
rozpojovacích skríň RS

m

3.3

Oprava havárií všetkých druhov
detektorov umiestnených
a patriacich ku križovatke

ks

3.4

Oprava havárií ANPR detektorov
a kamier umiestnených
a patriacich ku križovatke

ks

Ceny sa položiek sa stanovujú v eurách a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.
Uchádzač vyhlasuje, že jednotkové ceny položiek ktoré doplnil, sú cenami maximálnymi a že do nich
zahrnul všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím obstarávanej služby, vrátane
dopravných nákladov. Ceny bude možné meniť iba v podľa podmienok uvedených v Zmluve.
V cenách položiek nie sú započítané ceny materiálu.

.......................................
podpis uchádzača
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