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Vec :Doplnenie súťažných podkladov 

 

Ako verejný obstarávateľ sme vyhlásili podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: 

 

„Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy“ 

 

1. V súťažných podkladoch dopĺňame opis predmetu v časti 2 Vozidlá na spracovanie a manipuláciu 

s drevom, Profesionálny mobilný štiepkovač s príslušenstvom a to nasledovne: 

 

Staré znenie: 

Auto a podvozok 
 1 x nové sériovo vyrábané motorové nákladné vozidlo s 3 nápravami  

 pohon 6 x 4, hnaná predná a jedna zadná náprava, jedna zadná náprava riadená 

Nové znenie: 

Auto a podvozok 
 1 x nové sériovo vyrábané motorové nákladné vozidlo s 3 nápravami  

 pohon 6 x 4 

2. Do súťažných podkladov dopĺňame: 

 

Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa: 

Uchádzač sa zaväzuje, že v prípade úspešnosti jeho ponuky pre 1. časť a 2.časť predmetu zákazky, 

predloží 7 pracovných dni pred podpisom tejto zmluvy nasledovné doklady (originál, príp. úradne 

overené fotokópie dokladov, ktoré musia preukazovať platnosť), ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy: 

 

a) Rozhodnutie MDVaRR SR o osvedčení výrobcu, resp. zástupcu výrobcu na dovoz podvozkov 

podľa zák. č. 725/2004Z.z. v platnom znení. 

 

b) Rozhodnutie MDVaRR SR o udelení typového schválenia podvozkov podľa zák. č. 725/2004 Z.z. 

a písomná dokumentácia potvrdzujúca parametre predmetu zákazky (základný technický opis). 

 

c) Súhlasné stanovisko výrobcu, resp. zástupcu výrobcu podvozkov na montáž pevných a výmenných 

nadstavieb. 

Vozidlá musia spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných 

komunikáciach v SR a EÚ, technická spôsobilosť vozidiel sa požaduje podľa zák. č. 725/2004 Z.z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. 

 

V Kysuckom Lieskovci 26.11.2014 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Janka Kavcová 

Predsedníčka predstavenstva 
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