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Bc. Branislav Koričanský

Od: Bc. Branislav Koričanský <branislav.koricansky@sered.sk>
Odoslané: 11. januára 2018 18:17
Komu: 'iles@mail.chcemvediet.sk'
Predmet: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: K vylúčeniu uchádzača z VO
Prílohy: 01 JED WALMON.PDF; 02 Dolozenie k JED WALMON.PDF; 021 Dolozene doklady k 

JED.PDF; 03 Dolozenie WALMON 1.pdf; 031 Doklady WALMON 1.pdf; 04 Dolozenie 
WALMON 2.pdf; 041 Doklady WALMON 2.pdf

Dobrý deň, 
V prílohe Vám na základe Vašej žiadosti posielame požadované dokumenty. 
 
Prílohy : 
01 - Dokument JED firmy WALMON., s.r.o. 
02 – Výzva na predloženie dokladov k JED 
021 – Predložené doklady 
03 – Výzva na doplnenie predložených dokladov 
031 – Doplnenie dokladov 
04 – Výzva na vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov 
041 – Vysvetlenie predložených dokladov 
 
S pozdravom Bc. Branislav Koričanský, mesto Sereď 
 
From: Peter Sabo [mailto:iles@mail.chcemvediet.sk]  
Sent: Thursday, January 11, 2018 11:31 AM 
To: mu@sered.sk 
Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: K vylúčeniu uchádzača z VO 
 

Povinná osoba: Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď 926 01, mu@sered.sk 

Žiadateľ: Peter Sabo, Svätoplukova 2030/1, Sereď 92601, iles@mail.chcemvediet.sk 

Dobrý deň, 

na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
žiadam o nasledovné informácie: 

Výzvy k predloženiu a vysvetleniu podkladov poslaných uchádzačovi WALMON s.r.o a doklady ktoré 
uchádzač WALMON s.r.o. predložil na doplnenie a nahradnie JED a JED predložené uchádzačom 
WALMON s.r.o. . Všetky tieto dokumenty sa vzťahujú k verejnému obrstarávaniu zákazky Komunálne 
služby v meste Sereď (označenie vo vestníku: 12 941-MSS, číslo VVO 182/2017). 

Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: iles@mail.chcemvediet.sk 

V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. 

Ďakujem, 

Peter Sabo 
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JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00 
 
 
 
 
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa 

alebo obstarávateľa 
 

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sa informácie požadované v ča sti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a 
vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného  
európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v 
Úradnom vestníku Európskej únie : 

 
Ú. v. EÚ S číslo [S1], dátum [03/01/2017], strana [ ] 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ 2017/S 001-000184]  
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného 
obstarávania. 

 
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie 
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na 
uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [] 

 
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie 
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť 
hospodársky subjekt.  

 
Identifikácia obstarávateľa3 Odpoveď: 
Názov: [Mesto Sereď 

 Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306169 
 Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď] 

O aké obstarávanie ide? Odpoveď: 
Názov alebo skrátený opis obstarávania4 [Komunálne služby v meste Sereď] 

  
Evidenčné  číslo  spisu,  ktoré  pridelil  verejný [20174/2017] 
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:   

 
 
 

1 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a 
iným zainteresovaným stranám.  
2 V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na 
súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné 
informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.  
3 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného 
obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov. 
4 Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia. 
5 Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia. 
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Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
vypĺňa hospodársky subjekt.  

 
Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu 

 
A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE 

 
 

Identifikácia:      Odpoveď:   
Názov :       WALMON s.r.o. ]   

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: 
SK2120240397 - platca DPH od 
1.1.2018 ]   

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, 50181831 ]   
uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa     
vyžaduje a je uplatniteľné.         

         

Poštová adresa:      Vonkajší rad 797, 92601 Sereď   
        

Kontaktné osoby6:     Bc. Lívia Šuláková   
Telefón:       0911919808   
E-mail:       walmonsro@gmail.com   
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k     
dispozícii):           
Všeobecné informácie:     Odpoveď:   
Je hospodársky subjekt mikropodnik7, malý alebo     

stredný podnik?       X Áno Nie  
     

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené8: je     
hospodársky  subjekt  chránená  pracovná  dielňa,  X Nie Áno  
„sociálny podnik“9 alebo zabezpečí plnenie zákazky     
v rámci programov chránených pracovných miest?     
Ak áno,           

aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne [...........]   
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?     

Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo [...........]   
kategórií zdravotne postihnutých alebo     
znevýhodnených pracovníkov patria príslušní     
zamestnanci?          
V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt     

zapísaný v úradnom zozname schválených  X Nie Áno Neuplatňuje sa 
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné     
osvedčenie (napríklad v rámci  národného     
(pred)kvalifikačného systému)?         

 
 
 

6 Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
7 Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. 
Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.  

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. 
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Ak áno:              

Odpovedzte  na  zvyšné  časti  tohto  oddielu,      
oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto      
časti,  v prípade potreby vyplňte časť      
V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť      
VI.           

a) [...........] 
   

 
a) 

 
Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia 

   
       
   a v príslušnom  prípade príslušné číslo      
   zápisu alebo osvedčenia:     b)  (webová adresa, vydávajúci orgán alebo 
 b)  Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie  subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): 
   k dispozícií v elektronickom formáte,  [...........][...........][...........][...........]  
   uveďte:        c) [...........]    
 c)  Uveďte  odkazy, na  ktorých je  založený      
   zápis  alebo  osvedčenie  a v príslušnom      
   prípade klasifikáciu  získanú v úradnom 

d) 
 Áno Nie    zozname10:        

             

 d) Vzťahuje sa zápis  alebo  osvedčenie  na      
   všetky požadované podmienky účasti?       
                

Ak nie:               

Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti      
IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby      

Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení      
alebo súťažných podkladoch:          

 
d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť d) X Áno Nie   

     

   osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov      
   na  sociálne  zabezpečenie a daní, alebo      
   informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi      
   alebo obstarávateľovi umožnia získať toto      
   osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu      
   do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek      
   členskom štáte, ktorá je k dispozícii      
   bezplatne?            

Ak je príslušná dokumentácia dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte:     presný odkaz na dokumentáciu): 

            [...........][...........][...........][...........]  
Forma účasti:        Odpoveď:    
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe       

obstarávania spoločne s inými subjektmi11?  Áno X Nie   
                 
                   

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej 
ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha 
nepresahuje 43 miliónov EUR. 
8 Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5. 
9 To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo 
znevýhodnených osôb. 
10 Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení. 
11 Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne. 
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Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.  
Ak áno:  

a)  Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu a) [........... ] 
 v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt    
 zodpovedný za osobitné úlohy...):    

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa b) [........... ] 
 zúčastňujú na postupe obstarávania    
 spoločne: 

c) [........... ] c)  V prípade potreby názov zúčastnenej 
 skupiny:    
    

Časti  Odpoveď:  
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa [ ]   
hospodársky subjekt chce uchádzať:    

 
 
 
 

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU 
 

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na 
účely tohto postupu obstarávania:  

 
Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď: 
Celé meno; [ ...........] 
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa [ ...........] 
vyžadujú:   
Pozícia/zastupujúci: [ ...........] 
Poštová adresa: [ ...........] 
Telefón: [ ...........] 
E-mail: [ ...........] 
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie [ ...........] 
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):   

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV 
 

Dôvera:  Odpoveď:  
Využíva  hospodársky  subjekt  kapacity  iných   
subjektov,  aby  mohol  splniť podmienky  účasti Áno X Nie 
stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá   
stanovené ďalej v časti V?     

 
Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú 
uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, 
riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.  

 
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria 
k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných 
zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže 
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hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.  
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte 
informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov12. 

 
D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH 

KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA 
 

 
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ).  

 
Subdodávatelia: Odpoveď:  
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú   

časť zákazky tretím stranám? Áno X Nie 

 Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam 
 navrhovaných subdodávateľov: 
 [...........]   
 

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v 
tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre 
každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.  

 
 

Časť III: Dôvody na vylúčenie 
 

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN 
 

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:  
1. Účasť v zločineckej organizácii13; 
2. Korupcia14;  
3. Podvod15; 
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami16; 
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu17;  
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi18;  

 
 
 

12 Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3. 
13 Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).  14 Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo 
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového 
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 

31. 7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu. 
15 V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316,

 

27. 11.1995, s. 48).  16 Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. 
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo  

navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia. 
17  Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005  
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. 
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15). 



6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18

 Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o 
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové 
rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1). 
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Dôvody  týkajúce  sa  odsúdení  za trestný čin Odpoveď:    
podľa vnútroštátnych ustanovení      
vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods.      
1 smernice:          

      

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba,      
ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo  Áno  X Nie   
kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc      
zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený 
z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vyneseným  najviac pred piatimi rokmi,  alebo vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
v prípade ktorého sa  lehota  vylúčenia  stanovená dokumentáciu):   
priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?   

[...........][...........][...........]19 
 

       
          

Ak áno, uveďte20:     
a) dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ] a)  dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 

6 ide a dôvod odsúdenia,   
b) [...........] 

   
b)  totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;     
c)  pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku: c) dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný 

       bod/body [ ]   

      Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
      v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
      vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
      dokumentáciu):   

      [...........][...........][...........]21  
V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt      
opatrenia,  aby  sa  preukázala  jeho  spoľahlivosť  Áno Nie   
napriek existencii relevantného dôvodu na      
vylúčenie22 („samo očistenie“)?        
Ak áno, opíšte prijaté opatrenia23:   [...........]     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
20 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.  
21 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 22 V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ. 
23 Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) 
malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení. 
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B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA 
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

 
Platby daní alebo príspevkov na sociálne Odpoveď:  
zabezpečenie:   
Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti   
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na X Áno Nie 
sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli,   
ako aj  v členskom štáte verejného obstarávateľa   
alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je   
krajina sídla?    

       Dane     Príspevky na sociálne 

Ak nie, uveďte: 
           zabezpečenie  
                

a)  Krajinu alebo príslušný členský štát a) [........... ]   a) [........... ]  
b) Príslušnú sumu     b) [........... ]   b) [........... ]  
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia            

 povinností                

1. Prostredníctvom  súdneho alebo 
c1) 

Áno Nie  
c1) 

Áno Nie  
administratívneho rozhodnutia: 

  
         

-   Je rozhodnutie konečné a záväzné?   Áno  Nie   Áno Nie 

- Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku - [ ........... ]   - [ ........... ]  
 a rozhodnutia.                

- V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje - [ ........... ]   - [ ........... ]  
 priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia            
 vylúčenia:                

2. Inými prostriedkami? Spresnite:  c2) [........... ]   c2) [........... ]  
              

d)  Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti  
Áno 

 
Nie 

  
Áno Nie  tým,  že  zaplatil  alebo  uzavrel  záväznú     

 dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo            
 príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane            
 akýchkoľvek prípadných vzniknutých Ak áno, uveďte  Ak áno, uveďte  
 úrokov alebo sankcií?    podrobnosti:   podrobnosti:  
       [...........  ]   [...........  ]  
   

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
alebo  príspevkov  sociálneho  zabezpečenia  sú presný odkaz na dokumentáciu)24:    
dostupné v elektronickom formáte, uveďte:  [...........  ][........... ][........... ]       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
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C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV 

ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA25 
 

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov na 
vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. 
Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné 
odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.  

 
Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu,  Odpoveď:   
konfliktu záujmov alebo profesionálneho     
pochybenia     

     

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho     
vedomostí, svoje povinnosti v oblasti  Áno X Nie 
environmentálneho, sociálneho a pracovného     

práva26? 
    
 Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa 

      preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii 
      dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? 
      Áno ☐ Nie ☐ 

      Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
      [...........]   

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej     
z týchto situácií:  Áno X Nie 

  a) úpadok, alebo     
  b)  konkurz alebo likvidácia, alebo     
  c)  prebieha vyrovnávacie konanie alebo     
  d)  je v akejkoľvek podobnej situácii     
   vyplývajúcej z podobného konania podľa     
   vnútroštátnych zákonov a iných právnych     
   predpisov27 alebo     
  e)  jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd     
   alebo     
  f)  jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?     

Ak áno:  
- [...........] 

  
  - Uveďte podrobné informácie:    
  -   Uveďte dôvody, prečo je hospodársky  - [...........]   
   subjekt napriek tomu schopný plniť     
   zákazku, pričom sa zohľadnia platné     
   vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa     
   pokračovania podnikateľskej činnosti za     

   týchto okolností28?     
Ak je príslušná dokumentácia dostupná  (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte:  presný odkaz na dokumentáciu): 

      [...........][...........][...........] 

         
25 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.     
26 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo  
v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ. 
27 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady. 
28 Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených 
pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však 
hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku. 
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Dopustil sa hospodársky subjekt závažného    

odborného pochybenia29?     Áno X Nie 

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:  
[...........] 

 
         

        Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
        opatrenia?  

        Áno Nie 

        Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
        [...........]  

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými   
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť  Áno X Nie 
hospodársku súťaž?        

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:  [...........]  
   

         

        Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
        opatrenia? 

Nie  ☐         Áno ☐ 

        Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
        [...........]  

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte   
záujmov30   z dôvodu jeho účasti na postupe Áno X Nie 
obstarávania?         
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:  [...........]  

   

Poskytoval  hospodársky  subjekt  alebo  podnik   
súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo Áno  X Nie 
verejnému  obstarávateľovi  alebo  obstarávateľovi   
alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy   
postupu obstarávania?        

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:  [...........]  
   

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že   
predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca Áno  X Nie 
verejná zákazka s obstarávateľom alebo   
predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená   
predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným   
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto   
predchádzajúcou zákazkou?     

[...........] 
 

         

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:  Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
 opatrenia?           

        Áno Nie 

        Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
        [...........]   
 
 

29  V prípade potreby pozri definície vo  vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch. 
30 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 



11 
 
 

Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:    
a)  nie je vinný zo závažného skreslenia pri  X Áno Nie 

predkladaní informácií  vyžadovaných na   
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie   
alebo splnenia podmienok účasti;     

b) nezadržal takéto informácie;  
c) môže  bezodkladne  predložiť   podporné 

dokumentypožadované verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom a 

d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací 
proces verejného obstarávateľa s cieľom 
získať dôverné informácie, ktoré môžu 
poskytnúť nenáležité výhody v rámci 
postupu verejného obstarávania, alebo 
z nedbalosti neposkytol zavádzajúce 
informácie, ktoré môžu mať podstatný 
vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, 
výberu alebo zadania zákazky? 

 
 

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO 
VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO 

OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA 
 

 
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď:  
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia,   
ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo Áno  X Nie 
súťažných podkladoch?   

Ak  je dokumentácia  požadovaná  v príslušnom (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná presný odkaz na dokumentáciu): 
v elektronickom formáte, uve ďte: [...........][...........][...........]31 

  

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne   
dôvody vylúčenia,  prijal  hospodársky  subjekt Áno    Nie 
samočistiace opatrenia?   

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia: [...........]  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
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Časť IV : Podmienky účasti 
 
 

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že : 
 

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI 
 

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že 
hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti 
IV:  

 
Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď  

Spĺňa požadované podmienky účasti: Áno Nie 
    
 

A: VHODNOSŤ 
 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti.  

 
Vhodnosť    Odpoveď   
1.  Je zapísaný v príslušných profesijných alebo Áno ]   

 obchodných registroch vedených v členskom     

 štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo32:     
Ak je príslušná dokumentácia dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte:  presný odkaz na dokumentáciu): 

     [........... ][........... ][........... ] 
2.  V prípade zákaziek na poskytnutie služieb:     

 je osobitné povolenie alebo členstvo Áno   X Nie  
 v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo  bolo možné poskytovať príslušné služby  ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má:  v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?  [........... ]   
       

Ak je príslušná dokumentácia dostupná      
v elektronickom formáte, uveďte:  Áno   X Nie  

     (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
     presný odkaz na dokumentáciu): 
     [........... ][........... ][........... ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa 
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe. 
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B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE 
 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti.  

 
Ekonomické a finančné postavenie Odpoveď:    
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
podkladoch je takýto:      

A/alebo 
(počet rokov, priemerný obrat): 

 

1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
 

[........... ] obrat: [...........  ...][] mena 
subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný      
v príslušnom oznámení alebo súťažných      

podkladoch je takýto33: (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,  

Ak je príslušná dokumentácia dostupná presný odkaz na dokumentáciu): 
v elektronickom formáte, uveďte: [........... ][........... ][........... ]  
2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom rok: [ ........... ] obrat: [ ...........] [... ] mena 
oznámení alebo súťažných podkladoch pre      
požadovaný počet finančných rokov je takýto:      

A/alebo      

2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho (počet rokov, priemerný obrat):  
subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov [........... ] obrat: [...........  ...][] mena 
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo      

súťažných podkladoch je takýto34:      
Ak je príslušná dokumentácia dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte: presný odkaz na dokumentáciu): 

 [........... ][........... ][........... ]  
3.  V prípade, že informácie týkajúce sa obratu [........... ]    

(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií za      
celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku      
ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo      
keď začal vykonávať svoju činnosť:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
34 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
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4.  Pokiaľ ide o finančné ukazovatele35 uvedené (určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x 

v príslušnom oznámení alebo v súťažných a y36 – a hodnota):  
podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že [ ...........],[ ...........]37  
skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je     
takáto:     

Ak je príslušná dokumentácia dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte: presný odkaz na dokumentáciu): 

 [ ...........][........... ][ ........... ] 
5.  Poistená suma poistenia náhrady škôd [ ...........],[ ...........] mena  

vyplývajúcich z podnikateľského rizika     
hospodárskeho subjektu je takáto:     

Ak je príslušná dokumentácia dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte: presný odkaz na dokumentáciu): 

 [ ...........][........... ][........... ] 
6.  Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo [ ...........]   

finančné požiadavky, ktoré by mohli byť     
stanovené v príslušnom oznámení alebo     
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt     
vyhlasuje, že:     

Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných presný odkaz na dokumentáciu): 
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, [ ...........][........... ][........... ] 

uveďte:     
 

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení 
vyžadoval tieto podmienky účasti.  

 
Technická a odborná spôsobilosť Odpoveď:   
1.a)  Len   v prípade  verejných  zákaziek  na Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
uskutočnenie stavebných prác: oznámení alebo súťažných podkladoch): 

Počas referenčného obdobia38 hospodársky subjekt 
[ ...........]   
Stavebné práce : [ ...........] 

vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu:     

Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
uspokojivého vykonania a výsledkov presný odkaz na dokumentáciu): 
najdôležitejších stavebných prác dostupná [ ...........][........... ][...........  

] 
elektronicky, uveďte:      

 
 
 
 
 
 
 
 

35 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 
36 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.  
37 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
38 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov. 
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1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie  Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie  oznámení alebo súťažných podkladoch):  
služieb: [3 roky]      

Počas referenčného obdobia39, hospodársky subjekt 
 opis  sumy dátumy  príjemcovia 
  komunálne       

doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu   a   410000,00 10.09.2014 -   Radovan  
alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného   technické   EUR bez 10.09.2017  Šulák   
typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm,   služby  DPH   MOWERS- 
dátumy a príjemcov, či už verejných alebo        TEAM 
súkromných40:         

2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto 
Jozef Vereš 
Bc. Lívia Šuláková      

 technikov alebo technické orgány41, najmä         
 tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:         

 V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie         
 stavebných prác hospodársky subjekt bude [...........]      
 môcť využiť týchto technikov alebo technické         
 orgány na vykonanie práce:         

3.  Hospodársky subjekt využíva tieto technické kontrola každého       
 zariadenia a opatrenia na zabezpečenie   vývozu      
 kvality a jeho výskumné zariadenia sú:         

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení 

po dohode 
možnosť použitia 
kamery  zvozového 
vozidla      

 zákazky uplatňovať tento systém riadenia         
 dodávateľského reťazca a sledovací systém:         

5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb,         
 ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté,         
 alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo         
 služieb, ktoré sú požadované na osobitný   Áno  X Nie    
 účel:         
 Hospodársky subjekt umožní vykonanie         
 kontrol42 výrobných kapacít alebo technickej         
 spôsobilosti hospodárskeho subjektu         
 a v prípade potreby študijných a výskumných         
 prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality         
 kontrolných opatrení.         

6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie         
 a odbornú kvalifikáciu:         

a)  Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ,  a) bakalár      
 a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených         
 v príslušnom oznámení alebo súťažných         
 podkladoch)         

b) jeho riadiaci pracovníci:  b) 

stredoškolské 
odborné 

vzdelanie     

7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky  

neznečisťovanie 
ovzdušia 
nadmernými 
eisiami       

 
39 Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov. 



40 Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať 
verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby. 

41 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale 
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť 
samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. 
42 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho 
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený. 
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 schopný uplatňovať tieto opatrenia  
nadstavby vozidiel zamedzujú unikaniu 
zložiek odpadov   

 environmentálneho riadenia:     
8. Ročný priemerný počet zamestnancov Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: 

 hospodárskeho subjektu a počet riadiacich [ 2015],[ 7],  
 pracovníkov za posledné tri roky sú takéto: [ 2016],[ 13],  
  [ 2017],[ 13],  

  Rok, počet riadiacich pracovníkov: 

  [ .2015],[ 
...........

1],  

  [ .2016],[ 
...........

2],  

  [ 2017],[ 
...........

2],  

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické [ 

 2 x zberové vozidlá na zber nádob  
1100 l a110/120 l 
1 x vozidlo na zvoz VOK 
1 x nákladné vozidlo s hydraulickou rukou 
1 100 l nádoby 250 ks   

 vybavenie bude mať hospodársky subjekt     
 k dispozícii na realizáciu zákazky:     

10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne [ žiadnu časť   
 zadať subdodávateľom43 túto časť (t. j.     
 percento) zákazky:     

11. V prípade verejných zákaziek na dodanie     
 tovaru:     

 Hospodársky subjekt poskytne požadované  Áno Nie  
 vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa     
 má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené     
 osvedčenia o pravosti.     

 V náležitosti prípadných hospodárskych  Áno Nie  
 subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude     
 poskytovať požadované osvedčenie o pravosti.     

Ak je príslušná dokumentácia dostupná webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
v elektronickom formáte, uveďte: presný odkaz na dokumentáciu): 

  [ ...........][........... ][........... ] 
12. V prípade verejných zákaziek na dodanie     

 tovaru:     

 Môže hospodársky subjekt predložiť  Áno Nie  
 požadované osvedčenia vydané oficiálnymi     
 ústavmi alebo agentúrami na kontrolu     
 kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať     
 potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne     
 určená odkazmi na technické špecifikácie alebo     
 normy, ktoré sú stanovené v príslušnom     
 oznámení alebo v súťažných podkladoch?     

 Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné 
[ ...........] 

  
 dôkazné prostriedky možno poskytnúť.   
     

Ak je príslušná dokumentácia dostupná webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 

v elektronickom formáte, uveďte: 
[ ...........][........... ][........... ]   



 
 

 
43 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva 
kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný 
európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C. 
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D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO 
MANAŽÉRSTVA 

 
Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje 
systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.  

 
Systém zabezpečenia kvality a normy Odpoveď:   
environmentálneho manažérstva     
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť     
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých  Áno Nie  
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa     
požadované normy zabezpečenia kvality vrátane     
prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím?     

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné     
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia 

[ ...........][........... ] 
 

kvality možno poskytnúť:  
    

Ak je príslušná dokumentácia dostupná     
v elektronickom formáte, uveďte: webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,  

 presný odkaz na dokumentáciu): 
 [ ...........][........... ][........... ] 

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť     
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých  Áno Nie  
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa     
požadované systémy alebo normy     
environmentálneho manažérstva?     

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
[ ...........][........... ] 

 
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem  

    

environmentálneho manažérstva možno     
poskytnúť:     

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, v elektronickom formáte, uveďte: presný odkaz na dokumentáciu):  

 [ ...........][........... ][........... ]  
 

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov 
 
 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať 
s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. 
Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo 
foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení.  
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych 
partnerstiev: 



18 
 
 

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že: 
 

Zníženie počtov Odpoveď:   
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo Áno   
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom    
obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:    

V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo    
ostatné formy listinných dôkazov, pri každom X Áno Nie 45 

uveďte, či má hospodársky subjekt požadované    
dokumenty:    

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem    
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom 

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, formáte44, uveďte pre každý z nich: 
 presný odkaz na dokumentáciu): 
 [...........][...........][...........]46 

Časť VI: Záverečné vyhlásenia  

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé  
a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností. 

 
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia 
a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď: 

 
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu 

priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, 
ktorá je dostupná bezplatne47, alebo 

b) najneskôr do 18. októbra 201848 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
príslušnú dokumentáciu k dispozícii.  
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] 
získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme 
poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: 
(opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné 
číslo)]. 
Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy:  V Seredi, 
10.10.2017 

 
 
 
WALMON, s.r.o., Bc. Lívia Šuláková 
 

44 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka. 
45 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.  
46 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
47 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán 

 
alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, 
aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom. 

 
48 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ. 



 
                            

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Telefón.: +421 – 31 – 789 2392, 789 2393    e-mail:     branislav.koricansky@sered.sk
                     
Fax:         +421 – 31–  789 2447                   web: http://www.sered.sk  
     

 
 

22071/2017        V Seredi, 26.10.2017 
     

 
WALMON s.r.o. 

         Vonkajší rad 797 
   

 92601 Sereď  
 
 

Vec:   Výzva na predloženie dokladov 
  
 
Týmto Vás žiadame v súlade s § 55 ods. 1 a  s § 39 ods. 6 zákona 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) o doloženie všetkých 
dokladov na preukázanie podmienok účasti, namiesto ktorých ste vo Vašej ponuke 
predložili Jednotný európsky dokument (JED) podľa § 39 zákona na zákazku „Komunálne 
služby v meste Sereď“ vedenej vo vestníku vo pod označením 12941 – MSS v súlade s týmto 
predloženým dokumentom JED zo dňa 10.10.2017. 
 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM  
OBSTARÁVANÍ 

 
1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. 
1.2. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné 

obstarávanie môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti prostredníctvom 
elektronického výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad).  

1.3. Uchádzač môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti taktiež predložením všetkých 
dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Doklady žiadame predložiť v znení predloženého JED : 
Všetky požadované doklady. 

 
2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 34, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú 
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný 
a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, 
ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť 
takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže: 

 

2.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a zákona o verejnom obstarávaní  
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2.1.1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
2.1.1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

dokladom je referencia 
2.1.1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o 

verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie 
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným 
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené. 

2.1.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre 
minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, aby zoznam podľa bodu 2.1.1 obsahoval 
úspešne poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je 
predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote 400 000 eur bez DPH, pričom aby aspoň 
jedna z nich bola realizovaná za zmluvnú cenu rovnakú alebo vyššiu ako 150 000,00 eur 
bez DPH. 

2.1.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1 za účelom 
preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že 
v predchádzajúcom období bol uchádzač schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť 
zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná. 

 
Doklady žiadame predložiť v znení predloženého JED : 
Zoznam s jednou zákazkou a dôkaz o plnení tejto zákazky potvrdený odberateľom podľa 
bodu 2.1.1.2 :  
Komunálne a technické služby v období 10.09.2014 – 10.09.2017 v celkovej hodnote 
410 000,00 eur bez DPH, s príjemcom služby Radovan Śulák MOWERS-TEAM. 

 
 

2.2 Podľa  34 ods.1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom 
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby 

  
2.2.1 Zoznamom technického vybavenia potvrdeným uchádzačom. 

 
2.2.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre 
minimálnu úroveň technickej spôsobilosti podľa bodu 2.2 aby uchádzač v ponuke preukázal, že 
pri plnení zmluvy bude môcť reálne využívať strojovú techniku a technické vybavenie 
v minimálnom zložení : 

1. na zber komunálnych a triedených odpadov : 2 x zberové vozidlá na zber nádob 1100 l 
a 110/120 l 
2. na zvoz veľkorozmerných kontajnerov: 1 x vozidlo na zvoz veľkorozmerných 
kontajnerov VOK 
3.   na výsyp nádob na sklo : nákladné vozidlo s hydraulickou rukou 
4.   na prenájom nádob : 1 100 l nádoby 250 ks 

 
V znení predloženého JED : 
Zoznamom technického vybavenia : 
2 x zberové vozidlo na zber nádob 1100 l a 110/120 l 
1 x vozidlo na zvoz VOK 
1 x nákladné vozidlo s hydraulickou rukou 
1100 l nádoby 250 ks 
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2.2.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.2 za účelom preukázania 
technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v súčasnom období je 
uchádzač schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.  

 
Doklady treba doručiť na adresu verejného obstarávateľa do 5 pracovných dní od 
doručenia tejto žiadosti. 
 
Adresa kontaktného miesta: Pult prvého kontaktu, Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 
1176/10, Sereď 92601.  Vysvetlenie treba označiť textom označenie „súťaž – neotvárať“ a 
„Doloženie dokladov k JED“. 
 
Zároveň Vás upozorňujeme, že verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nepredloží po tejto 
písomnej žiadosti doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom v nami určenej 
lehote 5 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. 
 
 
 
 
 

S pozdravom 
 

Bc. Branislav Koričanský 
predseda komisie na otváranie 

a vyhodnocovanie ponúk 
 

 



-

v 

Radovan Sulák MOWERS-TEAM 
v 

číslo 661,92551 Sintava 

lČO: 36920398 

V ec: Poskytnutie referencie - potvrdenie 

W ALM ON s.r.o. 

Vonkajší rad 797, 92601 Sereď 

lČO: 50181831 

v v 

Ja, dolu podpísaný Radovan Sulák - MOWERS- TEAM, miestom podnikania 925 51 Sintava 661, 
v 

ICO: 36 920 398, registrovaná Okresným úradom Galanta, číslo živnostenského registra: 202 - l 0292, 

telefonický kontakt: 0907 198 480, týmto potvrdzujem a čestne vyhlasujem, že v obdobi 10.09.2014 

do 10.09.2017 som poskytol komunálne a technické služby v celkovej hodnote 410.000,- EUR bez 

DPH. Uvedené komunálne a technické služby som v uvedenom období som vykonával k spokojnosti a 

v požadovaných lehotách. Uvedenú skutočnosť dokladujem týmito dokladmi: Referencia 

Z201633863_Z, 1089/2015 

Toto potvrdenie (referenciu) poskytujem spoločnosti WALMON, s.r.o. so sídlom Vonkajší rad 
v 

797, 926 Ol Sereď, ICO: 50 181 831, reg. obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Odd. Sro., 

vložka č. 37159!I, telefonický kontakt: 0911 919 808 v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, za 

účelom poskytnutia referencie na zákazku ,,Komunálne služby v meste Sered"' vyhlásenej Mestom 

Sereď, vedenej vo vestníku pod označením 12941 - MSS. 

v 

Sintava, dňa 10.10.2017 

r . 
il 
381741 

Radovan~ - MOWERS - TEAM 

• 



• • 

REFERENCIA 

v , , , , , 

1. IDENTIFIKACNE UDAJE VEREJNEHO OBSTARAVATEl!A/OBSTARAVATEĽA 
Mesto Sered' 

y 

ICO: 00306169 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered' 
Slovensko 
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Koričanský 
Telefón: +421 905335839 
Email: branislav.koricansky@sered.sk 

, , 
2. IDENTIFIKACIA DODAVATECA 

, , ~ , 
Meno a priezvisko, obchodne meno alebo nazov: Radovan Sulak- MOWERS-TEAM 
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia 
IČO: 36920398 
Sídlo l Miesto podnikania: 
v, 
C1slo: 661 
Mesto/ Obec: Šintava 
PSČ: 92551 
y • 

Stát: Slovensko 
, 

3. IDENTIFIKACIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY 
Identifikácia zmluvy 
Názov: Komunálne služby v meste Sered' 
Druh zmluvy: zmluva 
Počet opakovaných plnení: 1 

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA 
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.12.2015 
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Komunálne služby v meste Sereď na rok 2016 
1. Zvoz nádob na komunálny odpad 
2. Zber a odvoz triedených odpadov 
3. Vývoz verkoobjemových kontajnerov 
4. Zber a odvoz objemných odpadov 
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Celý objem 
Miesto dodania: Mesto Sereď 
Cena bez DPH: 425 664,86 EUR 
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.12.2017 
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 365 
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie 
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA 
Kritériá hodnotenia kvality 
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávatel'om alebo obstarávatel'om z dôvodu porušenia 
povinností dodávateľa,: Nie 
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie 
Celkové omeškanie v dňoch je O. 
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba 
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v%).: O 
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k 
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v%).: 100 
Stručné odôvodnenie: Služby boli dodané v požadovanej kvalite a kvantite 
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA 
Výsledná hodnotiaca známka: 100 
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatnitel'né 
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania 

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA 
Výsledná hodnotiaca známka: 100 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou O, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu 
podstatného porušenia: 0,00 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od O - 20: 0,00 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80- 100: 425 664,86 
Dátum vyhotovenia referencie: 07.09.2017 
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REFERENCIA 

v , , , , , 

1. IDENTIFIKACNE UDAJE VEREJNEHO OBSTARAVATECA/OBSTARAVATEĽA 
Mesto Sered' 
IČO: 00306169 
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď 
Slovensko 
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Koričanský 
Telefón: +421 905335839 
Email: branislav .koricansky@sered.sk 

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA , , .. , 
Meno a priezvisko, obchodne meno alebo nazov: Radovan Sulak- MOWERS-TEAM 
Identifikačné číslo dodávatel'a alebo dátum narodenia 

v 

ICO: 36920398 
Sídlo 1 Miesto podnikania: 
v, 

Clslo: 661 
Mesto/ Obec: Šintava 
PSČ: 92551 
štát: Slovensko 

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY 
Identifikácia zmluvy 
Názov: Zmluva o poskytovaní služieb č. Zl01633863_Z 
Druh zmluvy: zmluva 
Počet opakovaných plnení: l 

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA 
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.10.2016 
Stručná identifikácia plnenia podra zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného 
odpadu 
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 7600 ton 
Miesto dodania: Mesto Sereď 
Cena bez DPH: 37 100,00 EUR 
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 25.11.2016 
Lehota dodania podl'a zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 26 
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie 
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA 
Kritériá hodnotenia kvality 
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávatel'om z dôvodu porušenia 
povinností dodávatel'a,: Nie 
b) Omeškanie dodávatel'a, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávatel'a,: Nie 
Celkové omeškanie v dňoch je O. 
c) Počet dôvodne uplatnených re.klamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba 
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky {hodnota v%).: O 
d) Dodržanie povinností dodávatel'a dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k 
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať {hodnota v%).: 100 
Stručné odôvodnenie: Služba bola zrealizovaná v požadovanej kvalite a kvantite. 
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA 
Výsledná hodnotiaca známka: 100 
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniterné 
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania 

, , , 
4. VYSLEDNA HODNOTIACA ZNAMKA 

Výsledná hodnotiaca známka: 100 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou O, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu 
podstatného porušenia: 0,00 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od O - 20: 0,00 
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 37 100,00 
Dátum vyhotovenia referencie: 07.09.2017 

1/ 1 



ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÉHO MAJETKU 

(d'alej ako "Zmluva") 

uzatvorená za nasledujúcich podmienok medzi : 

l. Radovan Šulák - MOWERS- TEAM, miestom podnikania 925 51 Šintava 661 , IČO: 
36 920 398, registrovaná Okresným úradom Galanta, číslo živnostenského registra: 202 -

10292 

email: info@mowers-team.sk, telefonický kontakt: 0907 198 480 

(ďalej ako "Prenajímatel"') 

a 

2. WALMON, s.r.o. so sídlom Vonkajší rad 797, 926 O l Sereď, IéO: 50 181 831 , reg . 
. 

obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Odd. Sro., vložka č. 37159/T, zástupca: Bc. 
v 

Lív ia Suláková, konatel' 

emai l: walmonsro@gmail.com, telefonický kontakt: 091 1 919 808 

(ďalej ako "Nájomca") 

Prenajímatel' a Nájomca sa d'alej spoločne označujú aj ako Zmluvné strany. 

za nasledujúcich podmienok: 

v 

Clánok I. 
' Uvodné ustanovenia. 

l. Prenajímatel' je výlučným vlastníkom, ako aj držitel'om hnutel'ného majetku špecifikovaného 

v prílohe č. l Zmluvy, ktorá predstavuje jej neoddelitel'nú súčasť- tento hnutel'ný majetok sa 

d'alej spoločne označuje ako Hnutel'ný majetok alebo Predmet nájmu. 

2. Nájomca je obchodnou spoločnost'ou, ktorá vykonáva podnikatel'skú činnosť aj v oblasti 

nakladania s iným ako nebezpečným odpadom na zák lade oprávnenia vydaného príslušným 

štátnym orgánom. 



l 

3. Nájomca nemá v súčasnosti k dispozícii, ale ani možnosť si zaobstarať Hnutel'ný majetok 

uvedený v tejto Zmluve, má však záujem vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť, k výkone 

ktorej bude potrebný aj Hnutel'ný majetku, uvedený v prílohe č. l Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli , že počas doby trvania Zmluvy bude Nájomca oprávnený si 

od Prenajímatel'a vziať do užívania (prenajať) ktorýkol'vek Hnutel'ný majetok uvedený 

v prílohe č. l za podmienok uvedených ďalej v Zmluve. 

v 

Clánok II. 

Predmet a účel nájmu. 

l. Predmetom nájmu podl'a tejto Zmluvy bude/je Hnutel'ný majetok uvedený v článku I. ods. l 

Zmluvy a jej prílohe č. l. 

2. Hnutel'ný majetok prenechá Prenajímatel' Nájomcovi do užívania za účelom výkonu jeho 

vlastnej po dn i kate l'skej č in nosti. 

3. Užívanie Hnutel'ného majetku na iný ako dohodnutý účel alebo zmeny účelu jeho užívania je 

možné len po dohode Zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku alebo ich 

osobitnej dohody. 

v 

Clánok ll. 

Predmet Zmluvy. 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Nájomca požiada Prenajímatel'a o prenájom Hnutel'ného 

majetku, takýto 1-lnutel'ný majetok mu Prenajímatel' dá do užívania za účelom dohodnutým 

v tejto Zmluve, za čo sa Nájomca zaväzuje platiť Prenajímateľovi dohodnutú odplatu 

(nájomné). 

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak sa Zmluvné strany dohodnú na užívaní Hnutel'ného 

majetku, takýto Hnutel'ný majetok prenechá Prenajímatel' Nájomcovi do dočasného 

odplatného užívania za účelom a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, pokial' sa 

nedohodnú Zmluvné strany na inom účele alebo podmienkach užívania Hnutel'ného majetku. 

Za obdobie užívania Hnutel'ného majetku bude Nájomca platiť Prenajímatel'ovi odplatu 

(nájomné) za dohodnutých podmienok alebo ďalšie platby, na ktorých sa Zmluvné strany 

dohodnú formou dodatku k tejto Zmluve alebo ich osobitnou písomnou dohodou. 

v 

Clánok IV. 

Nájomné a platobné podmienky. 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude Nájomca platiť vždy štvrťročne, po uplynutí 

troch po sebe bezprostredne idúcich kalendárnych mesiacoch. 

2. Výška nájomného bude stanovovaná vždy po uplynutí štvrťroku - teda po uplynutí troch po 

sebe bezprostredne idúcich kalendárnych mesiacoch v závislosti od toho, ktorý z Hnutel'ného 

majetku mal v tomto období Nájomca v užívaní a v akom časovom období. Dohoda v zmysle 

predchádzajúcej vety bude podkladom na určenie výšky nájomného za prislušný štvrťrok 

a vystavenie faktúry Prenajímatel'om. na základe ktorej bude nájomné platené. 

3. V nájomnom nie sú zahrnuté žiadne náklady, platby alebo iné pl nenia spojené s užívaním 

Predmetu nájmu, pokia!' zo Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo sa nedohodnú Zmluvné strany 
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inak. Nájomca je povinný na vlastné náklady si platiť dohodnuté náklady, platby alebo iné 

plnenia spojené s užívaním Predmetu nájmu riadne a v čas, inak zodpovedá Prenajímatel'ovi 

za škody, ktoré mu vzniknú ich neplatením. 

4. Nájomné bude Nájomca platit" na základe faktúry vystavenej Prenajímatel'om vždy do l O. dňa 

kalendárneho mes iaca nasledujúceho po skončení príslušného štvtťroku, za ktorý sa nájomné 

platí. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu ustanovené 

príslušnými právnymi predpismi, inak je Nájomca oprávnený faktúru vrátiť Prenajímatel'ovi 

na opravu do 3 dní po zistení, že neobsahuje náležitosti priadneho daňového dokladu 

- v takomto prípade plynie splatnosť faktúry dňom doručenia opravenej faktúry Nájomcovi. 

Nájomca je povinný zaslať faktúru Prenajímatel'ovi na opravu najneskôr do 2 pracovných dní 

potom, ako obdržal faktúru od Prenajímatel'a. 

5. Nájomné bude platené do l O dní od doručenia faktúry Nájomcovi, na účet Prenajímatel'a 

uvedený vo faktúre. 

6. K nájomnému bude pripočítaná DPH vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi 

ku dňu zdanitel'ného plnenia. 

7. Nájomné sa považuje za uhradené pripísaním fakturovanej sumy nájomného vrátene DPH na 

účet Prenaj ímatel'a. 

8. Pokial' bude Nájomca v omeškaná so zaplatením nájomného alebo akejkol'vek platby v zmysle 

tejto Zmluvy riadne a včas, má Prenajímatel' právo požadovať od Nájomcu zaplatenie úroku 

z omeškania za každý dei1 vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi. 

v 

Clá nok V. 

Zmena výšky nájomného. 

1. Dohodnuté nájomné je Prenajímatel' oprávnený každý kalendárny rok vždy k l. januáru 
' 

príslušného roka zvýšiť o sumu indexu cien pre EU, publikovanú Eurostatom, v súlade so 
' 

vstupom (číslom) reprezentujúcim aktuálny rast indexu spotrebiteľských cien v EU za 

posledný kalendárny rok, číslo je uvedené v dokumente " HICP (Harmonised Lndex of 

ConsumerPrices) - All-items HICP", sekcii "Annualaverage rate of change", riadok 

"EuropeanUnion (28 countries)" v poslednom stÍpci, pričom za základ pre výpočet zvýšeného 

nájomného pre nasledujúci kalendárny rok sa vždy berie výška nájomného v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. Nájomca s takto jednostranne zvýšeným nájomným súhlasí. Prenajímatel' 

môže prvýkrát dohodnuté nájomné zvýšiť o infláciu od O 1.0 l. kalendárneho roku, ktorým sa 

Zmluvné strany dohodli na fixnej výške nájomného. 

2. Zvýšenie nájomného podl'a článku V. ods. l Zmluvy sa bude uskutočňovať tak, že po tom, čo 

bude zverejnená miera inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, Prenajímateľ vystaví faktúru 

na čiastku vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi nájomným, ktoré už bolo v priebehu 

daného kalendárneho roka Nájomcovi Prenajímatel'om vyfakturované a nájomným, ktoré má 

byť Nájomcom Prenajímatel'ovi platené od 01.01. daného roka po zvýšeni o inflačný nárast. 

Túto čiastku v zmysle predchádzajúcej vety je Nájomca povinný uhradiť do 15 pracovných 
, 

dní odo dňa doručenia faktúry Nájomcovi. Uprava nájomného sa bude uskutočňovať tak, že 

Prenajímater vystaví faktúru v novej výške. Akákol'vek iná zmena výšky nájomného podlieha 
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výslovnej písomnej dohode Zmluvných strán, čím nie sú dotknuté ustanovenia člán ku IV. ods. 

2 a článku V. ods. 3 tejto Zmluvy. 

v 

Cláook VI. 

Doba trvania Zmluvy. 

I. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú (ďalej ako "doba trvania zmluvy") a doba trvania 

zmluvy začína plynúť od dňa 21.09.2017 (ďalej ako "doba začatia trvania zmluvy"). 

2. Pri vrátení Predmetu nájmu Prenajímateľovi, ako aj po ukončení doby trvania zmluvy je 

Nájomca povinný vrátil' Predmet nájmu Prenajímateľovi v dohodnutom stave s prihliadnutím 

k obvyklému zodpovedajúcemu opotrebeniu a s prihliadnutím na prípadne investície 

a/alebo technické zhodnotenie Predmetu nájmu, ku ktorým dal Prenajímateľ svoj výslovný 

súhlas. Za pôvodný stav sa bude považovať taký stav Predmetu nájmu, v akom sa nachádzal 

v čase podpisu dokladu o prevzati Predmetu nájmu Nájomcom. Pri vrátení Predmetu nájmu 

Prenajímatel'ov i bude Zmluvnými stranami podpísaný doklad o vrátení Predmetu nájmu 

Prenajímateľov i. 

3. Pokiaľ Zmluvné strany dohodnutú dobu trvania zmluvy na dobu určitú, potom platí, že ak 

Zmluvné strany budú mať záujem aj po skončení doby trvania zmluvy na jej ďalšom trvaní, 

potom je ktorákol'vek Zmluvný strana oprávnená písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

' predlženie doby trvania zmluvy o ďa lšiu dobu trvania zmluvy, ktorá bude zodpovedať 

dohodnutej dobe trvania zmluvy. Zmluvná strana bude oprávnená toto právo využiť 

písomným vyhlásením doručeným druhej Zmluvnej strane najneskôr 3 mesiace pred 

uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy. Pokiaľ Zmluvná strana toto právo využije 

a doručí druhej Zmluvnej strane v dohodnutej lehote písomné vyh lásenie v zmysle 
' 

predchádzajúcej vety, z obsahu ktorého bude vyplývať záujem o pred lženie doby trvania tejto 

zmluvy aj ďalšiu dobu, a zároveň sa Zmluvné strany dohodnú do 30 dní od doručenia záujmu 
' 

druhej Zmluvnej strru1e, potom sa doba trvania zmluvy pred lži o dobu trvania zmluvy určenú 

v zmysle vyššie uvedeným spôsobom. PredÍženie doby trvania zmluvy musí mať formu 

očíslovaného písomného dodatku k Zmluve podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami. 

Súčasťou predÍženia doby trvania zmluvy môže byť aj dohoda o zmene výš~y nájomného. 

Článok VII. 

Skončenie doby trvania Zmluvy. 

l. Zmluvný vzťah založený (dohodnutý) touto Zmluvou zaniká (končí sa) a) uplynutím 

dohodnutej doby trvania zmluvy, pokial' je Zmluva uzatvorená na dobu určitú alebo b) z iných 

dôvodov dohodnutých v tejto zmluve alebo ustanovených platnými právnymi predpismi. 

2. Zmluvný vzťah sa môže skončiť písomnou dohodou Zmluvných strán kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu. 

3. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu skončiť vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

4. Zmluvu možno skončiť výpoveďou z dôvodov dohodnutých v Zmluve alebo ustanovených 

platnými právnymi predpismi . 

5. Výpovedná lehota je 3 mesiace a pre obe Zmluvné strany je rovnaká. V prípade výpovede 

sa doba trvania zmluvy končí uplynutím posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca 
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nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď . doručená Zmluvnej strane, ktorej je 

adresovaná. 

6. Zmluvné strany môže od tejto Zmluvy odstúpiť len z dôvodu dohodnutého v Zmluve alebo 

ustanoveného platnými právnymi predpismi. Prenajímater môže od tejto Zmluvy odstúpiť aj 

v prípade, ak Predmet nájmu bude užívať iná osoba ako Nájomca bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Prenajímatel'a, ale aj v prípade, ak Nájomca zmení dohodnutý účel 

užívania Predmetu nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatel'a. 

7. Pokial' dôvod výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy spočíva v porušení povinnosti druhej 

Zmluvnej strany, môže oprávnená Zmluvná strana túto Zmlu vu vypovedať len v prípade jej 

predchádzajúcej písomnej výzvy na splnenie si povinnosti doručená Zmluvnej strane, ktorá 

povinnosť poruši la s poskytnutím dodatočnej lehoty 30 pracovných dní od doručenia výzvy 

a márne uplynutie tejto lehoty. Akékol'vek odstúpenie od Zmluvy alebo výpoveď musí byť 

písomné a musí obsahovať dôvod, inak je neplatné, čím však nie je dotknuté ustanovenie 

č lánku VI I. ods. 3 tejto Zmluvy. 

Článok VIli. 

Práva a povinnosti Z mluvných strán, Osobitné dojednania. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu Nájomcu a po vzájomnej dohode Zmluvných 

strán prenechá Prenaj ímatel' Nájomcovi do odplatného užívania Hnutel'ný majetok v zmysle 

tejto Zmluvy, ktorá bude špecifikované pri každom jeho prenechaní do užívania osobitne. 

Prenajímatel' si vyhradzuje právo neposkytnúť (neprenajať) Hnutel'ný majetok Nájomcovi aj 

bez uvedenia dôvodu. 

2. Prevzatie Hnutel'ného majetku do užívania je Nájomca povinný písomne potvrdiť. Pred 

prevzatím Hnutel'ného majetku do užívania je Nájomca povinný sa s ním zoznámiť, prevziať 

kl'úče, knihu jázd a doklady nevyhnutné k jeho vedeniu, skontrolovať, č i má k dispozícii 

všetky doklady nevyhnutné k jeho veden iu - ako technický preukaz, potvrdenie o zákonnom 

poistení auta (vrátane tzv. zelenej karty), vodičský preukaz, potvrdenie o STK a emisnej 

kontrole (pokiar musí motorové vozid lo STK a/alebo emisnú kontrolu absolvovať), havarijnú 

poistku, ako aj ďalšie doklady nevyhnutné a/a lebo spojené s vedením motorového vozidla, 

vyžadované platnými právnymi predpismi. pokiar je predmetom užívania hnutel'ný majetok, 

ktorým je motorové vozidlo. Pokial' počas vedenia motorového vozidla nebude mať Nájomca 

doklady potrebné k jeho vedeniu pri cestnej premávke alebo si nebude plniť povinnosti, sú 

prípadné mu uložené pokuty alebo sankcie jeho výlučnou zá ležitosťou . 

3. Pri prevzatí Hnutel'ného majetku je Nájomca povinný skontrolovať prítomnosť povinnej 

výbavy motorového vozidla pri cestnej premávke vozidiel, a pokial' sa takáto výbava 

v motorovom vozidle nenachádza, je povinný o tomto informovať Prenajímatel'a; pokial' si 

Nájomca nesplní povinnosť v zmysle vety pred bodkočiarkou, zodpovedá a je povinný uhradiť 

prípadnú pokutu /sankciu, ktorá mu bude uložená z dôvodu porušenia povinnosti v zmysle 

vety pred bodkočiarkou 

4. Nájomca a jeho pracovníci/zamestnanci musia mať preukaz o absolvovaní príslušných školen í 

v zmysle ustanovení vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri prevádzke. údržbe a opravách vozidiel a súvisiacich predpisov, je povinný takého školenia 
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pravidelne absolvovať a preukaz o absolvovaní takýchto školení musia 

vedenia motorového vozid la. Náklady spojené s absolvovaním 

predchádzajúcej vety si hradí Nájomca. 

mať u seba počas 

školení v zmysle 

5. Nájomca je povinný prevzatý Predmet nájmu a) užívať riadne a v súlade s účelom 

dohodnutým v tejto Zmluve, b) užívať výlučne účelu, ku ktorému obvykle slúži a c) chrániť 

Predmet nájmu pred poškodením, zničením, odcudzením, stratou alebo škodou, ktorá by 

mohla na ňom vzniknúť. 

6. Pokuta/sankcia za porušenie predpisov o cestnej premávke udelená Nájomcovi je jeho 

výlučnou záležitosťou; pokia!' bude pokuta/sankcia v zmysle vety pred bodkočiarkou 

zaslaná/uplatnená priamo Prenajímateľovi, je Nájomca povinný takúto pokutu/sankciu 

Pre naj í matel'ovi u hrad iť. 

7. Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak aj ostatné právne 

predpisy. 

&. Nájomca berie na vedomie, že všetky motorové vozidlo predstavujúce Hnutel'ný majetok 

sú poistené zákonným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla, majú uzatvorenú havarijne poistenie, zoznámil sa s poistnými podmienkami 

zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

a havarijného poistenie jednotlivých motorových vozidiel. 

9. Nájomcaje povinný Prenajímatel'ovi bezodkladne oznámiť vznik škody, zničenie, odcudzenie, 

stratu alebo poškodenie ktoréhokol'vek prenajatého motorového vozidla. Pri dopravnej nehode 

alebo škodovej udalosti je Nájomca povinný informovať Prenajímatel'a, postupovať v súlade 

s platnými právnymi predpismi a poistnými podmienkami motorového vozidla. V prípade 

vzniku spôsobenej škody na motorovom vozidle za škodu zodpovedá Nájomca, ktorý sa ju 

zaväzuje uhradit" tak, že v pripade vzniknutej škody hradí Prenajímatel'ovi sumu (čiastku), 

ktorú poisťovňa odpočíta ako spoluúčasť podl'a likvidačného listu. 

10. Nájomca sije vedomý, že počas vedenia motorového vozidla sa nesmú požívať alkoholické 

nápoje, a nesmie byť po ich vplyvom alebo používať návykové alebo omamné látky. 

11. Pokia!' počas používania motorového vozidla spôsobí Nájomca akúkol'vek škodovú udalosť 

pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo omamných látok alebo porušením iných 

povinností v zmysle platných právnych predpisov, nesie za škody zodpovednosť. Pokia!' pri 

škodovej udalosti spôsobenej podl'a predchádzajúcej vety poisťovňa odmietne plnenie úplne 

alebo čiastočne, v takomto prípade je Nájomca povinný vzniknutú škodu Prenajímatel'ovi 

alebo poškodenému nahradiť. 

12. Nájomca je povinný robiť riadne záznamy prevádzky motorového vozidla, najmä záznam do 

knihy jázd, do ktorej musia byť realizované príslušné záznamy - najmä o počte najazdených 

kilometrov, spotrebe pohonných hmôt, mieste a účelu jazdy a plniť si ďalšie povinnosti pri 

prevádzke motorového vozidla. Kniha jázd musí byť počas jazdy uložená v motorovom 

vozidla, pokial' Prenajímater nerozhodne inak a pri odovzdaní motorového vozidla je 

Nájomca povinný ju Prenajímatel"ovi vrátiť. 

JJ. Nájomca si hradí náklady spojené so spotrebou pohonných hmôt, pokia!' sa nedohodne 

s Prenajímatel'om inak. 
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14. Nájomca nesie zodpovednosť za stratu alebo zničenie knihy jázd, ako aj pokladničných blokov 

spotreby pohonných hmôt; v prípade vzniku škody Prenajímatel'ovi v súvislosti s ich stratou 

alebo zničením, je Nájomca povinný Prenajímatel'ovi škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

15. Nájomca si uhrádza náklady na opravu, údržbu, spotrebu pohonných hmôt, ako aj čistenie 

Predmetu nájmu. 

16. Predmet nájmu je Nájomca povinný ho Prenajímatel'ovi riadne a včas vrátiť, odovzdať všetky 

doklady potrebné k jeho vedeniu a ktoré prevzal od Prenajímateľa. 

17. Po dobu trvania tejto Zmluvy nebude Nájomca odpisovať Predmet nájmu alebo jeho časť 

v zmysle platných právnych predpisov, pokial' sa nedohodnú Zmluvné strany inak. 

18. Pokial' sa Zmluvné strany na tom dohodnú, bude sa Nájomca za dohodnutých podmienok 

podie l'ať na nák ladoch vynaložených Prenajímatel'om na poistenie (zákonné i havarijné) 

motorových vozidiel predstavujúcich Predmet nájmu podl'a tejto Zmluvy. 

19. Zmluvné strany sú povinné si plniť povinnosti im vyplávajúce z tejto Zmluvy. 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu roku 2017 Nájomca bude mať záujem o kúpu 

Predmetu nájmu a doručí Prenajímatel'ovi písomný záujem o kúpu Predmetu nájmu, uzatvoria 

kúpnu zmluvu, na základe ktorej prevedie Prenajímatel' ako predávaj úci Nájomcovi ako 

kupujúcemu do vlastníctva Predmet nájmu v rozsahu a za podmienok, na ktorých sa dohodnú, 

a to najneskôr di1om O 1.01.20 18. Súčasťou dohody (zmluvy) v zmysle predchádzajúcej vety 

bude aj dohoda o výške kúpnej ceny a platobných podmienkach. 

v 

Clánok IX. 

Komunikácia Zmluvných s trán. 

l. Zmluvné strany sa dohod li, že akékoľvek oznámenie, požiadavka, súhlas alebo iná 

komunikácia Zmluvných strán vyplývajúca z tejto Zmluvy (ďalej ako "Oznámenie") musí 

byť uskutočnené v písomnej forme a musí byť Zmluvnej strane, ktorej je určené, doručené 

osobne alebo fo rmou doporučeného listu prostredníctvom poštového podniku alebo 

oprávnenej kuriérskej služby. 

2. Adresou pred pre doručovanie podl'a tejto Zmluvy je na strane Prenajímatel'a adresa jeho 

miesta podnikania uvedená v úvode tejto Zmluvy a na strane Nájomcu adresa jeho sídla 

uvedená v úvode tejto Zmluvy. 

3. Oznámenie doručované osobne sa považuje za doručené momentom prevzatia takéhoto 

Oznámenia Zmluvnou stranou, ktorej je určené. 

4. Oznámenie doručované doporučeným listom prostredníctvom poštového podniku alebo 

oprávnenej kuriérskej služby sa bude považovať za doručené jeho prevzatím adresátom. 

Oznámenie sa považuje za doručené adresátovi aj d!''lom, keď sa vráti Zmluvnej strane, ktorá 

ho odoslania ako nedoručené adresátovi z akéhokol'vek dôvodu. Odoslanie Oznámenia podl'a 

predchádzajúcej vety sa preukáže predložením podacieho lístku. 
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v 

Clánok X. 

Osobitné a záver~čné ustanovenia. 

l. Zmluvné strany sa po podpise tejto Zmluvy zaväzujú neurobiť akýkol'vek úkon v akejkol'vek 

forme, ktorý by mohol viesť k zmareniu účelu tejto Zmluvy; uvedené vo vete pred 

bodkočiarkou sa netýka výkonu práv a povinností podľa tejto Zmluvy. 

2. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluva je príloha č. l. 

3. Vzťahy touto Zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacich platných právnych predpisov. 
' 4. Meniť alebo doplňať obsah Zmluvy možno len formou očíslovaných písomných dodatkov 

k Zmluve, ktoré budú platné a budú riadne podpísané Zmluvnými stranami. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neskôr neplatným alebo sčasti neplatným alebo 

nezákonným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy; miesto takýchto 

ustanovení Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokia!' je to možné, čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

6. Akékol'vek zrieknutie sa práva nenadobudne účinnosť, pokia!' nebude doložené písomnou 

formou. Zrieknutie sa určitého práva nepredstavuje zrieknutie sa akéhokol'vek ďalšieho práva 

z tejto Zmluvy. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých každý ma 

povahu originálu a ktorých po jednom exemplári obdrží Prenajímatel' a Nájomca. 

8. Zmluvné strany vyh lasujú, že si Zmluvu prečítali , s jej obsahom sa zoznámiJi a súhlasia s ním, 

že Zmluva bola uzavretá podl'a ich pravej a slobodnej vôle, zrozumitel'ne, určite a vážne, že 

nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svoj im podpisom 

potvrdzujú. 

Šintava, dňa 21.09.2017 Sereď, dňa 21.09.20 l 7 .. 

• 

7 
ll 

lák - Mowers - Team W ALMON, s.r.o. 

Bc. Lívia Šuláková, konatel' 
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Priloha číslo 1 

1. Zberové komunálne vozidlo Mercedes-Benz Econic 

VIN : WDB9576611Z932253 

ŠPZ: GA 059 El 

Farba: Šedá metalíza 

Najväčšia celková prípustná hmotnosť: 26000 kg 

2. Zberové komunálne vozidlo Mercedes-Benz Econic 

VIN : WDB9576611V203283 

ŠPZ: GA 223 El 

Farba: Biela 

Najväčšia celková prípustná hmotnosť: 26000 kg 

3. Ramenový nosič kontajnerov Scania 114G 

VIN: XlEP4X20004455080 

ŠPZ: GA 301 El 

Farba: Biela 

Najväčšia celková prípustná hmotnosť: 20500 kg 

4. Smetné nádoby s objemom 1100 l 

Farba: čierna 

Počet kusov: 267,00 

v 

ll 

• 



ZMLUVA 

o nájme dopravného prostriedku 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 630 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi : 

Prenaj ímater : 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Zapísaný: 

• ICO: 
DIČ: 
Nájomca: 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Zapísaný: 

• ICO: 
DIČ: 

I . 

Zmluvné strany 

Ing. ť.ubomír Sedlaček 
• v 

Sintava 31, 92551 Sintava 
Ing. ť.ubomír Sedlaček 
v 

Císlo živn.registra: 202-8680, okresný úrad Galanta 
30377188 
1020270416 

WALMON s.r.o. 
Vonkajší rad 797, 92601 Sereď 

, v , , 

Bc. Livia Sulakova 
reg. o. r. Okresného súdu Trnava, Odd. Sro., vložka č. 37159/T, 
50181831 
2120240397 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi dopravný prostriedok, podla 
prílohy číslo l, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy, na dočasné užívanie za podmienok 
upravených v Zmluve ako i záväzok nájomcu zaplatiť za prenájom dohodnutú cenu. 

III. 

Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 30.09.2017. 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy bude stanovená na základe reálnych 
hodinových výkonov stroja, podkladom k fakturácii bude vyplnená stazka. Splatnosť faktúr je 14 
dní od doručenia nájomcovi. 

v. 



.. ~ , 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok spolu s potrebnými dokladmi 
(technický preukaz vozidla, doklad o zaplatení poistného, doklad o platnej STK a EK). 

Nájomca je oprávnený užívať motorové vozidlo na účely, na ktoré obvykle motorové vozidlo slúži. 

Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie motorového vozidla inej osobe. 

Nájomca je povinný udržiavať motorové vozidlo na svoj účet v stave, v akom motorové vozidlo 
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy, hygienické predpisy, 
súvisiace s užívaním motorového vozidla . 

Nájomca je povinný chrániť motorové vozidlo pred poškodením, zničením a stratou dodržiavaním 
všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v Slovenskej republike. 

Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi poškodenie vozidla v súvislosti s 
dopravnou nehodou, za účelom uplatnenie poistnej udalosti v príslušnej poisťovni. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami . 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise každej zmluvnej strane. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť od 30.09.2017. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná vôľa nie je nijako 
obmedzená. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si prečítali, nemajú 
voči nemu výhrady , na znak čoho zmluvu podpísali. 

v 

V Sintave dňa 30.09.2017 

Za prenajímateľa : Za nájomcu : 

r 
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WALMON s.r.o. 

l 'V l l 

Bc. Livia Sulakova 



Príloha č.l 

Vozidlo: TATRA s hydraulickou rukou 

ŠPZ: GA362 EP 

Farba : biela 

VIN č.: TNU8P6R33FK000791 

-
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

Bc. lívia Šuláková ako konater uchádzača WALMON, s.r.o. so sídlom Vonkajší rad 797, 926 Ol Sereď 
týmto čestne vyhlasuje, že spoločnosť WALOMN s.r.o. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike. 

V Seredi, dňa 27.10.2017. 

• • [.;>" ••••••• ·~ •••••••••••••••••••• 

Bc. Lívia Šuláková 
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Váš list číslo/zo di1a Naše číslo 

l 02274232/2017 

26.10.20 17 

Vec 

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA 
pobočka Galanta 

Hodská 390/4, 924 Ol Galanta 

• 

WALMON, s.r.o. 
Vonkajší rad 797 
926 Ol Sereď 

• 

Vybavuje/l inka 

Bc. LabaSová 

03117832216 

Potvrdenie o stave osobného účtu 

• 

• 

• 

Galanta 

30.10.2017 

Daňový úrad Trnava na základe zákona č. 333/20 ll z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektotých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

potvrdzuje , 

že voči daňovému subjektu WALMON, s.r.o., DIČ 2120240397, IČO 5018183 l , Vonkajší rad 797, 

926 Ol Sereď, ku dňu 30.10.2017: 

- nie sú evidované daňové nedoplatky na spravovaných daniach, 

- nie sú evidované nedoplatky na iných platbách. 

Telefón Fax E-mail Webové sídlo 

+421 317832101 +421 317803505 dutt-ga.kontakt@ financnasprava.sk www. fi nancnaspra va.sk 



(\ SOCIÁLNA POISŤOVŇA 
pobočka Galanta 

Z.Kotlálya 1629148 924 OJ Galanta 

Vybavuje: Mgr. Tóthová 
Galanta, dňa : 27.10.2017 
Číslo: 52-330/2017-GA 

POTVRDENIE 

Sociálna poisťovňa , pobočka Galanta týmto potvrdzuje, že 

Názov: WALMON, s.r.o. 

Adresa sídla: Vonkajší rad 797, 926 01 Sereď 

IČO: 50181831 

nie je evidovaný v registri zamestnávateľov a preto nie je v zmysle § 128 zákona číslo 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov, platiteľom poistného 
na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, invalidné poistenie, garančné 

poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity za 
zamestnancov ani zamestnávatel'a. Z uvedeného dôvodu nemá voči Sociálnej poisťovni 
k dnešnému dňu žiadne záväzky. 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného. 

Telefón 
09061 78100 

Fax 
09061 78161 

/ 

Ing. Anton Pan y k 
riaditeľ 

Bankové spojenie 
SK24 8180 0000 0070 0015 5872 

IČO 
30807484 



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: Potvrdenie 

Naše číslo 

P001170300611 

WALMON, s.r.o. 
VONKAJŠi RAD 797 
926 01 SEREĎ 

Vybavuje/linka 
Silvia lzsáková 
031/2824213 

GALANTA 
27.10.2017 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Galanta týmto potvrdzuje, že u platitel'a 
poistného WALMON, s.r.o., VONKAJši RAD 797, 926 01 SEREĎ, IC0:50181831 neeviduje ku 
dňu 27.10.2017 pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie. 
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatiť prípadné ďalšie pohl'adávky 
zistené kontrolou. 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platitel'a poistného. 

S pozdravom 

Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a. s. 
pobočka Galanta 
ul.kpt. Nálepku 727/13 

92401 GAlANTA 

Cali centrum: 0850 003 003 
Telefón: ~21/31/282 42 11 
Fax: 031128 24 235 
E-mail: infolinka@vszp.sk 
Internet www.vszp.sk 

Mgr. Juraj Pacher 

vedúci oddelenia zdravo ého poistenia Trnava 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 3602/B 
IČO: 35 937 874 
DIČ: 20 220 270 40 
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VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

Stav aktuálny k: 28.1 0.2017 

Čisto vložky: 20471 

l. Partner verejného sektora 

Obchodné meno : WALMON, s.r.o. 
Sídlo: 
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Vonkajší rad 
b) Súpisné/Orientačné čislo: 797 
c) Názov obce: Sereď 
d) Psč: 92601 
e) Štát: Slovenská republika 

v 

ICO: 50181831 

Právna fonna: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Platnosť : od: 28.10.2017 

ll. Oprávnená osoba 

Obchodné meno : RK LEGAL, s. r. o. 
Sidlo: 
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavovo námestie 
b) Súpisné/Orientačné čislo: 17 
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
d) Psč: 81102 
et Štát: Slovenská republika 
ICO : 36858323 

Platnosť : od: 28.10.2011 

111. Koneční užívatelia výhod 

Meno : Bc. Uvia Sutáková 
Sidlo: 
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Šintava 
b) Súpisné/Orientačné čisto: 661 
c) Názov obce: Šintava 
d) Psč: 92551 
e) Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia : 26.09.1994 

Štátna príslušnosť : Slovenská republika 
Verejný funkcionár : Nie 
Platnosť : od: 28.10.2017 



' } 

IV. Verejní funkcionári 

Bez záznamov. 

• 



Okresný súd Trnava 
917 83 Trnava. Hlavná č. 49, tel.: 0331882ľ5Jl , Fax: 03318821191, 

e-mail: J20datelna0STT@justice.sk 

Naša značka: Kp 1040/2017 

Potvrdenie 

Okresný súd Trnava v zmysle Zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 
v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že na tunajšom súde od 01.01.2006 na 
majetok: 

Názov: W ALM ON, s.r.o. 

" 

Vonkajší rad 797 
926 Ol Sereď 

ICO: 50 181 831 

ku dňu: 26.10.2017 

- nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania 
-nebolo začaté konkurzné konanie 
- nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku 
-nebol vyhlásený konkurz 
- nebol konkurz zrušený pre nedostatok majetku 
- nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie 
- nebolo začaté reštrukturalizačné konanie 
- nebola povolená reštrukturalizácia 

V Trnave, dňa 27.10.2017 

.. 

' -
Bc. Zuzana Belková 
súdna tajomníčka 

-



POTVRDENIE 

Okresný súd Trnava 

• 
Ziadosť číslo/Naša značka: 7Nc0R/651 09/2017 

POTVRDZUJE 

v 

Ziada tel' ovi 
WALMON, s.r.o., UL Vonkajší rad č. 797, 926 Ol Sereď 

Vaša značka: 

že na zap ísanú osobu 

Obchodné meno: WALMON, s.t·.o. 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Vonkajší rad 797 
Názov obce: Sereď 

v 

PSC: 926 Ol 

IČO: 50181831 
Spisová značka: Sro/37 159/T 

ku dňu 26. 10.2017 nebol podaný na tunajšom súde návrh na zápis do likvidácie. Okresný súd Trnava, 
oddelenie obchodného registra nemá vedomosť o tom, či sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré 
rozhodlo o vstupe horeuvedenej zapísanej osoby do likvidácie. 

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného. 

Súdny poplatok, ktorý bol zaplatený e-kolkom, vydaným z kiosku súdu vo výške 3,000000 EUR, bol 
vyrúbený v zmysle Zák. č. 7111992 Zb. položka č. 24 b písm. d). 

Trnava dňa 27 .l 0.2017 

' v 
ZA SPRA VNOST 

Meno a priezvisko: Mgr . .Ela' Adámeková 
, ....---\ .11 

•• o o • o • o •••••• o •• • o o o ••••• o •• o • o o • o . -• •• o o •• 

(podpis oprávnenej osoby) 
j_ 'l 

; 
•• o •• o o o o o • o • o o o o o o o •• • o • o . .. . o o o •• o o o o • o o • o 

J 

(odtlačok úra-dnej pečiatky) 
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BANKOVA REFERENCIA 

Obchodné meno klienta: WALMON, s.r.o. 

Sídlo/bydlisko, resp. miesto podnikania: Vonkajší rad 797, 92601 Sereď 

/ČO: 50181831 

(ďalej len "klient") 

CSOB 
PRE VÁS OSOBNE 

československá obchodná banka, a.s. , so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 

36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 

4314/B, pobočka Sereď (ďalej len "CSOB") potvrdzuje, že: 

• Označený klient je klientom ČSOB od 15.03.2016 

• na klienta neevidujeme negatívne informácie, 

• účty klienta sa nenachádzajú v nepovolenom debete, 

• záväzky voči ČSOB si klient plní riadne a načas, 

• k dnešnému dňu t.j . 27.10.2017 nie je na účte klienta vedenom v ČSOB evidovaný žiadny 

exekučný príkaz, predbežné opatrenie, resp. záložné právo. 

Uvedené potvrdenie sa vydáva na základe žiadosti klienta a je spoplatnené v zmysle platného 

Sadzobníka Banky. 

V Seredi, dňa 27.10.2017 

Ing. Mária ŠčaS'ftá~-.._ 
riaditel' pobočky 

teskoslovenská obchodná banka, a.s. 
Michalská 18 

ttO: 36 854 140 
Zapísaná v obchodnom rey•stn OkresnéhO súdu 

0850111 777 
info@csob.sk 
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Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 

Kvetná 13, 814 23 Bratislava 

Číslo žiadosti Kód RT Počet strán 

9819-20171 102-804237-015-1-2 AI4RJN7Q4SL8 

Výpis z registra trestov 

(údaje podl'a § 1 O ods. 1 až 11 a § 11 zákona č. 330/2007 Z. z. z 20. júna 2007 o registri trestov) 

Žiadate!' (osobné údaje): 

Meno: Lívia Miesto narodenia: Galanta 

Dátum a čas 

02.11.2017 09:57 

Priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Šu l á ková 

Šu l á ková 

Štát narodenia: 

Štátne občianstvo: 

Slovenská republika 

Slovenská republika 

Dátum narodenia: Číslo OP/pasu: 

Rodné číslo: 

Pohlavie: žena 

Záznam registra trestov: 

Vykázaný počet záznamov: O 

Nemá záznam v Registri trestov GP SR 

Strana 1 z 1 
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Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
Kvetná 13, 814 23 Bratislava 

Číslo žiadosti 
SLP09819-201711 02-804237-015-1-3 

Kód RT Počet strán Dátum a čas 
AI4RJN7UBPSA-PO 1 2.11 .2017 10:01 

na žiadosť sa vydáva 

Výpis z registra trestov 
na právnickú osobu 

Identifikácia právnickej osoby: 

Obchodné meno alebo názov: 
Sídlo: 
Identifikačné číslo, ak bolo pridelené: 
Register, v ktorom je zapísaná: 

Záznam registra trestov: 
Vykázaný počet záznamov: O 

WALMON, s.r.o. 
Vonkajší rad 797, 926 01 Sereď, Slovenská republika 
50181831 
Obchodný register 

Nemá záznam v Registri trestov GP SR 

Strana 1/1 
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VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
Okresného súdu Trnava 

k dátumu 02.11.2017 

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 37159/T 

l. Obchodné meno 

WALMON, s.r.o. 

ll. Sídlo 

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné čislo (príp. súpisné číslo): 
Vonkajší rad 797 
Názov obce: Sereď 
PSČ: 926 01 
Štát: Slovenská republika 

111. IČO: 50 181 831 

IV. Deň zápisu: 24.02.2016 

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vl. Predmet podnikania (činnosti) 

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
2. Čistiace a upratovacie služby 
3. Poskytovanie služieb v pol'nohospodárstve a záhradníctve 
4. Čistenie kanalizačných systémov 
5. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
7. Vŕtanie studni s dlžkou do 30m 
8. Prípravné práce k realizácii stavby 
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
1 O. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod) 
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla 
12. Sťahovacie služby 
13. Prevádzka malých plavidiel 
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14. Skladovanie a uskladňovanie 
15. Výskum a vývoj v oblasti pdrodných a technických vied 
16. Dizajnérske činnosti 
17. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných hav á rif 
18. Prenájom hnutel'ných vecí 
19. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov 

VIl. štatutárny orgán: konatel' 

Meno a priezvisko: Bc. Lívia Šuláková 
Bydlisko: 
Názov obce: Šintava 661 
PSČ: 925 51 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo : 

Vznik funkcie: 13.09.2017 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konatel' samostatne. 

VIli. Spoločníci 

Meno a priezvisko: Bc. Lívia Šuláková 
Bydlisko: 
Názov obce: Šintava 661 
PSČ: 925 51 
Štát: Slovenská republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR ( Peňažný vklad ) 
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR 

IX. Výška základného imania 

5 000,000000 EUR 

X. Rozsah splatenia základného imania 

5 000,000000 EUR 

Výpis zo dňa 02.11 .2017 
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Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Telefón.: +421 – 31 – 789 2392, 789 2393    e-mail:     branislav.koricansky@sered.sk
                     
Fax:         +421 – 31–  789 2447                   web: http://www.sered.sk  
     

 
 

22389/2017        V Seredi, 7.11.2017 
     

WALMON s.r.o. 
         Vonkajší rad 797 
         92601 Sereď  

 
Vec:   Výzva na doplnenie predložených dokladov 
  
Týmto Vás žiadame v súlade s § 40 ods. 4 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) o doplnenie predložených dokladov 
na preukázanie podmienok účasti, ktoré ste predložili na základe našej výzvy na doloženie 
dokladov k JED (jednotný európsky dokument) 3.11.2017 na zákazku „Komunálne služby 
v meste Sereď“ vedenej vo vestníku vo pod označením 12941 – MSS. Všetky doložené 
doklady musia byť v súlade s týmto predloženým dokumentom JED zo dňa 10.10.2017. 
 
Splnenie podmienky podľa  § 34 v znení predloženého JED : 
Zoznam s jednou zákazkou a dôkaz o plnení tejto zákazky potvrdený odberateľom : 
Komunálne a technické služby v období 10.09.2014 – 10.09.2017 v celkovej hodnote 
410 000,00 eur bez DPH, s príjemcom služby Radovan Šulák MOWERS-TEAM. 
Vami predložený doklad – potvrdenie inej osoby a referencia na zákazku Mesta Sereď pre inú 
osobu nie je prípustným dokladom v súlade s Vami predloženým JED. V súlade s Vami 
predloženým JED musíte predložiť zoznam Vami poskytnutých služieb a tento musí byť 
doložený referenciou/potvrdením na poskytnuté služby, nie na služby poskytované inou 
osobou tretej strane, keďže táto iná osoba nebola v súlade s § 39 ods. 3 zákona uvedená vo 
Vašom dokumente JED a nebol ani preložený JED za túto inú osobu. 
 

Doklady treba doručiť na adresu verejného obstarávateľa do 5 pracovných dní od 
doručenia tejto žiadosti. 
 Adresa kontaktného miesta: Pult prvého kontaktu, Mestský úrad Sereď, Námestie 
republiky 1176/10, Sereď 92601.  Vysvetlenie treba označiť textom označenie „súťaž – 
neotvárať“ a „Doloženie dokladov k splneniu podmienky účasti“. 
 Zároveň Vás upozorňujeme, že verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak 
nepredloží po tejto písomnej žiadosti doklady, ktoré požadujeme v nami určenej lehote 5 
pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. 
 

S pozdravom 
 

Bc. Branislav Koričanský 
predseda komisie na otváranie 

a vyhodnocovanie ponúk 



VEC: Referencia 

Radovan Šulák MOWERS-TEAM 

číslo 661, 92551 Šintava 

IČO : 36920398 

IČ DPH: SK1026887741 

Dolu podpísaný Radovan Šulák, týmto potvrdzujem, že spoločnosť WALMON s.r.o. 
so sídlom Vonkajší rad 797, 926 Ol Sereď, IČO: 50181831 realizovala pre nás 
komunálne služby vždy bez závad a k našej spokojnosti. 

Miesto realizácie: Sereď 

Objednávateľ: Radovan Šulák MOWERS-TEAM 

Termín realizácie: 9/2014-9/2017 

Celková cena bez DPH: 410000,00 Eur, s DPH: 492000,00 Eur 

Popis realizovaných činností : Komunálne a odpadové služby 

Kontaktná osoba: Radovan Šulák, 0907198480 

V Šintave, 12.10.2017 

Radovb~ MOWERS-TEAM 



 
                            

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
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22811/2017        V Seredi, 20.11.2017 
     

WALMON s.r.o. 
         Vonkajší rad 797 
         92601 Sereď  

 
Vec:   Výzva na vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov z dôvodu pochybností 

o pravdivosti doložených dokladov 
  

Týmto Vás žiadame v súlade s § 40 ods. 4 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) o vysvetlenie a doplnenie 
predložených dokladov na preukázanie podmienok účasti, ktoré ste predložili na základe 
našej výzvy na doloženie dokladov 16.11.2017 na zákazku „Komunálne služby v meste 
Sereď“ vedenej vo vestníku vo pod označením 12941 – MSS. Všetky doložené doklady 
a vysvetlenie musia byť v súlade s týmto predloženým dokumentom JED zo dňa 10.10.2017. 
 

Splnenie podmienky podľa  § 34 v znení predloženého JED : 
Zoznam s jednou zákazkou a dôkaz o plnení tejto zákazky potvrdený odberateľom : 
Komunálne a technické služby v období 10.09.2014 – 10.09.2017 v celkovej hodnote 
410 000,00 eur bez DPH, s príjemcom služby Radovan Šulák MOWERS-TEAM. 
 

K Vami predloženému dokladu zoznam – potvrdenie o vykonaní služby Vašou firmou 
pre firmu Radovan Šulák MOWERS-TEAM v sume 410 000 eur a s DPH 492 000 eur 
komisia zriadená verejným obstarávateľom pochybuje o jeho pravdivosti a má za to, že 
v súlade s § 40 ods. 6 písmeno c) nezodpovedá skutočnosti. Na základe Vami poskytnutých 
informácií v tejto súťaži a všeobecne známych informácií o Vašej firme, ktoré túto skutočnosť 
naznačujú (0-lový obrat v roku 2016, platca DPH až od 1.1.2018, záväzok firmy Radovan 
Šulák MOWERS-TEAM vykonávať služby pre mesto Sereď, na ktoré sa ako subdodávateľ 
odkazujete, bez subdodávateľa v predchádzajúcej súťaži, žiadna technika a zamestnanci na 
poskytovanie uvedených služieb) Vás vyzývame, aby ste preukázali poskytnutie služieb 
v tejto sume tomuto odberateľovi a v uvedenom časovom období ďalšími dokladmi – 
faktúrami, potvrdeniami o ich úhrade z banky a zmluvou. Upozorňujeme Vás, že všetky 
predložené doklady budú podrobne skúmané a budú vykonané všetky potrebné kroky na ich 
overenie a v prípade ďalších konaní budú poskytnuté orgánom, ktoré si ich vyžiadajú. 
 

Zároveň Vás týmto upozorňujeme, že uchádzač, ktorý koná podľa § 40 ods. 6 písm. 
c) naplňuje skutkovú podstatu  správneho deliktu podľa  § 182 ods. 3 písm. a) a hrozí mu 
pokuta od  ÚVO v sume 1 000 až 10 000 eur a zastavenie činnosti vo verejnom obstarávaní na 
tri roky. Zároveň verejný obstarávateľ môže zvážiť podanie trestného oznámenia z podozrenia 
z podvodu. 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Požadované doklady a vysvetlenie treba doručiť na adresu verejného obstarávateľa do 

5 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. 
 Adresa kontaktného miesta: Pult prvého kontaktu, Mestský úrad Sereď, Námestie 
republiky 1176/10, Sereď 92601.  Vysvetlenie treba označiť textom označenie „súťaž – 
neotvárať“ a „Vysvetlenie a doloženie dokladov k splneniu podmienky účasti“. 
 Zároveň Vás upozorňujeme, že verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nepredloží 
po tejto písomnej žiadosti doklady, ktoré požadujeme v nami určenej lehote 5 pracovných dní 
od doručenia tejto žiadosti. 
 

S pozdravom 
 

  Bc. Branislav Koričanský 
predseda komisie na otváranie 

a vyhodnocovanie ponúk 



WALMON, s.r.o. 

Vonkajší rad 797 

92601 Sereď 

IČO: 50181831 

Vec: Vysvetlenie predložených dokladov. 

Mesto Sereď 

Námestie Republiky 1176/10 

92601 Sereď 

Spoločnosť WALMON, s.r.o., IČO: 50181831, realizovala služby pre firmu Radovan Šulák 
MOWERS-TEAM, IČO: 36920398 na základe dohody a rodinného vzťahu. Všetky tieto služby boli 
realizované bezotplatne a v plnom rozsahu plnenia zmlúv. WALMON, s.r.o. disponuje všetkou 
technikou a zázemím firmy Radovan Šulák MOWERS-TEAM, od 1.1.2018 sa Radoavn Šulák stáva 
technickým riaditeľom spoločnosti WALMON, s.r.o., takisto všetci zamestnanci firmy Radovan Šulák 
MOWERS-TEAM prechádzajú do spoločnosti WALMON, s.r.o. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spločnosť WALMON, s.r.o. je plne technicky a presonálne 
spôsobilá na plnenie zakázaok takéhoto typu, nakoľko jej zázemie tvorí firma Radovan Šu lá k MOWERS
TEAM, pôsobiaca v oblasti služieb v odpadovom hospodárstve niekol'ko rokov. 

S pozdravom, 

v 
WALMON, s.r.o. 

Bc. Uvia Šuláková 

V Seredi dňa 30.11.2017 
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