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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ vystupujúci ako centrálna obstarávacia organizácia:
Názov organizácie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa organizácie:
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO:
42181810
DIČ:
2023106679
V zastúpení:
Ing. Peter Žiga, PhD., minister
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000389046/8180
Web:
www.enviro.gov.sk
Kontaktná osoba:
e-mail:
tel.:

Ing. Viera Medveďová
verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
+421 259562478

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2

PREDMET ZÁKAZKY

2.1

Názov predmetu zákazky: Servis služobných motorových vozidiel Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Servis služobných
motorových vozidiel MŽP SR“).

2.2

Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletného servisu, opráv
a údržby služobných motorových vozidiel Ministerstva životného prostredia SR a organizácií, pre ktoré
MŽP SR zabezpečuje tieto služby na základe príkazných zmlúv ako centrálna obstarávacia
organizácia podľa § 10 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Servisné služby tvoriace predmet
tejto zákazky sú obstarávané pre nasledovné organizácie (vrátane verejného obstarávateľa):
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:
42 181 810
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava, IČO: 00 156 906
3. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49
Bratislava, IČO: 00 156 850
4. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00 626 031
5. Zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00 358 011
6. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884
7. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, IČO: 31 753 604
8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského č. 28/B, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 17 058 520
9.. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 145 114
10. Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 998 652
11. Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava, IČO: 30 796 491
(ďalej len „organizácie“).
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2.3

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“
súťažných podkladov.

2.4

Kód klasifikácie produkcie (CPV):
50110000 – 9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
50112000 – 3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel

2.5

Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 2 tejto časti
súťažných podkladov a B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

3

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

3.1

Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V prípade organizácií Slovenská agentúra životného prostredia, sídlom
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031 a Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 – Sekcia environmentálnych programov a projektov je
predpoklad, že bude pre ne určené poskytovanie servisných služieb financované aj z projektu Podpora
implementácie OP ŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS, kód ITMS: 2416011002,
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os: 6. Technická pomoc, Opatrenie:
6.1 Technická pomoc. Táto okolnosť bude podrobne upravená v čiastkových zmluvách o poskytovaní
servisných služieb medzi uvedenými organizáciami a úspešným uchádzačom.

3.2

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu riadne vystaveného poskytovateľom služieb, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho
doručenia.

3.3

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

4

ZMLUVA

4.1

Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb (ďalej len
„zmluva“) uzavretá podľa § 11 ZVO a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník, v platnom znení.

4.2

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
B.3 – Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – VZOR ZMLUVY, B.1 – Opis predmetu
zákazky a B.2 – Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

4.3

Obsah zmluvy bude s víťazom súťaže dohodnutý tak, aby bol dodržaný obsah ponuky a najmä tieto
časti súťažných podkladov:
A.2 – Podmienky účasti uchádzačov
A.3 – Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
B.1 – Opis predmetu zákazky
B.2 – Spôsob určenia ceny
B.3 – Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – VZOR ZMLUVY

5
5.1

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miestom poskytovania služieb tvoriacich predmet zákazky budú spravidla servisné prevádzky
poskytovateľa služieb. Preberacie body poskytovateľa určené na protokolárne prevzatie služobných
vozidiel poskytovateľom a ich spätné odovzdanie po poskytnutí servisných služieb nesmú byť vo
vzdialenosti väčšej ako 20 km od miesta, na ktorom sa servisované služobné motorové vozidlo
obvykle nachádza počas bežnej prevádzky. Ak nie je možné preberať a odovzdávať služobné vozidlá
v takto stanovenej vzdialenosti, bude prebiehať preberacie a odovzdávacie konanie priamo
5
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u objednávateľa. V prípade opráv nepojazdných vozidiel začne byť služba poskytovaná odťahom,
alebo odvozom z miesta, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným.
5.2

6

Rámcová zmluva bude uzatvorená na obdobie 48 mesiacov, alebo do vyčerpania ceny predmetu
zákazky uvedenej v bode 12. 6 týchto súťažných podkladov, podľa toho ktorá z uvedených skutočností
nastane skôr.
VARIANTNÉ RIEŠENIE

6.1

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

6.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

6.3

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie a z ponuky nebude zrejmé, ktorý návrh je hlavný
a ktorý variantný, bude celá ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne
upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
7

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

7.1

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý
zabezpečí úplnosť obsahu a údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných
údajov uvedených v týchto dokumentoch.

7.2

Oznamovanie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom alebo
elektronicky alebo ich kombináciou. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným
obstarávateľom, uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých
ZVO spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk
podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

7.3

Pri poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných
elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), doručia sa tieto informácie na adresu uvedenú v bode 1
aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami.

7.4

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť
jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami a informácie vyhotovenej v písomnej forme,
doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúci obsah informácie v písomnej forme.

8

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

8.1

V prípade potreby objasniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní alebo informácie uvedené v súťažných podkladoch, môže
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na adrese uvedenej
v bode 1.

8.2

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka
doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 27.12.2013 do 16:00 hod.
miestneho času.

8.3

Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že
o vysvetlenie sa požiadalo v lehote určenej verejným obstarávateľom.

8.4

Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne
oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
6
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8.5

9
9.1

V komunikácii záujemca
MŽP/NL -9/ 2013.

alebo

uchádzač

vždy

uvedie

evidenčné

číslo

verejnej

súťaže:

OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta poskytovania služieb nie je potrebná.

Časť III.
Príprava ponuky
10 VYHOTOVENIE PONUKY
10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.
10.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo
úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
10.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby svoju ponuku predložil zviazanú v celku bez
možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje
napr. knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením
páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo prípadne iným podobným druhom väzby. Verejný
obstarávateľ ďalej uchádzačovi odporúča, aby ponuku predložil v takej forme a štruktúre, ktorá
zabezpečí jej prehľadnosť, jednoduchú orientáciu a tiež overiteľnosť jej obsahu (napr. predloženie
obsahu ponuky, očíslovanie strán ponuky, prípadne podpísanie každej strany ponuky zástupcom
uchádzača).

11 JAZYK PONUKY
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
11.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov (v zmysle časti A. 2 Podmienky účasti
uchádzačov) so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku
a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokumentov predložených v pôvodnom jazyku a ich preklade do
štátneho jazyka, rozhodujúci bude úradný preklad v štátnom jazyku.

12 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
12.1 Navrhované zmluvné ceny musí byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
12.2 Uchádzačom navrhované zmluvné ceny budú vyjadrené v mene Euro. Ceny uvedené v ponuke musia
byť uvedené ako kladné čísla zaokrúhlené maximálne na dve desatinné miesta.
12.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhované zmluvné ceny uvedie
nasledovne:


navrhovaná zmluvná cena bez DPH,



výška DPH,



navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

12.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie
som platiteľom DPH“.
12.5 Jednotkové ceny servisných úkonov, ako aj hodinové sadzby za jednotlivé druhy servisných prác
v závislosti podľa zaradenia vozidiel do tried stanovené úspešným uchádzačom v jeho ponuke sú
7
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záväzné. Rovnako tak je záväzná aj výška v ponuke uvedenej poskytovanej zľavy z kúpnych cien
originálnych náhradných dielov v zmysle platných cenníkov autorizovaných dovozcov, a to všetko po
celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
12.6 Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nepozná presný rozsah plnenia,
ktoré bude v priebehu trvania zmluvného vzťahu poskytnuté, nebude v zmluve dohodnutá záväzná
celková cena plnenia. V intenciách predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanovuje
celkovú maximálnu cenu predmetu zákazky, ktorá počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
nesmie presiahnuť sumu 884 510,- EUR bez DPH.
13 ZÁBEZPEKA
13.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
13.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000,- Eur (slovom: dvadsaťpäť tisíc eur).
13.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:


zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo



poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

13.4 Podmienky zloženia zábezpeky:


zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
o



finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného
obstarávateľa vedený v:


Banka:

Štátna pokladnica



Číslo účtu:

7000389062/8180



Variabilný symbol:

IČO uchádzača

o

finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

o

doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk.

o

uchádzač v ponuke predloží výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže, že
v prospech účtu verejného obstarávateľa boli poukázané finančné prostriedky vo výške
zodpovedajúcej výške zábezpeky.

poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
o

banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou
(ďalej len „banka“).

o

originál záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. V záručnej listine musí banka
písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného
obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky
v lehote viazanosti ponúk a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky
z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky.

o

doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk.

13.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky po uzatvorení zmluvy na predmet zákazky:




Podmienky vrátenia finančných prostriedkov zložených na účet verejného obstarávateľa
o

ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ ju vráti uchádzačovi.

o

zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do siedmich dní odo dňa uzatvorenia
zmluvy na predmet zákazky, a to tým spôsobom, že verejný obstarávateľ prevedie na účet
uchádzača finančné prostriedky, ktoré boli zložené ako zábezpeka.

Uvoľnenie zábezpeky zloženej formou bankovej záruky za uchádzača:
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ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na
ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje
nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

o

13.6 Podmienky uvoľnenia zloženej zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:


ak uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnej súťaži a verejný obstarávateľ ho vylúči z verejnej
súťaže, pričom uchádzač nepodá námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa
§ 138 ods. 5 ZVO, verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačovi do siedmich dní za
primeraného použitia postupu uvedeného v bode 13.5 týchto súťažných podkladov,



ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodá
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO, verejný
obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačovi do siedmich dní za primeraného použitia postupu
uvedeného v bode 13.5 týchto súťažných podkladov.

13.7 Podmienky vrátenia zábezpeky v prípade zrušenia súťaže verejným obstarávateľom:


ak verejný obstarávateľ zruší verejnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi za
primeraného použitia postupu uvedeného v bode 13.5 týchto súťažných podkladov.

13.8 Spôsob zloženia zábezpeky závisí od výberu uchádzača.
13.9 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov je
uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty
viazanosti ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť verejnému obstarávateľovi.
13.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky
v lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 11 ZVO nepredloží doklady v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo odbornej spôsobilosti vo
verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 ZVO.

14 OBSAH PONUKY
14.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
14.2 Ponuku uchádzač predloží tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
14.3 Každá z nižšie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 14. 3. 2 ,
z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná
uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných. Súčasťou
ponuky musia byť:
14.3.1 V obálke „Kritériá“ musí uchádzač predložiť:


titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na
Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov;



návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 – „Kritériá na
hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ a prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov



ocenenú tabuľku „Jednotkový cenník úkonov a sadzieb za normohodiny –
položkový rozpočet (cenová tabuľka)“ podľa Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov
vyplnenú spôsobom podľa časti B.2 – „Spôsob určenia ceny“



CD nosič s kópiou časti ponuky „Kritéria“ podľa bodu 17.2 tejto časti súťažných
podkladov nižšie.

14.3.2 V obálke „Ostatné“ musí uchádzač predložiť:
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titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na
Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov;



obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované
strany;



doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v časti A.2 – Podmienky
účasti uchádzačov;



čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2, v prípade, ak ponuku
bude predkladať skupina dodávateľov,



plnú moc podľa Prílohy č. 3 v prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov pre
jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu skupiny dodávateľov budú voči verejnému
obstarávateľovi záväzné,



návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb s prílohami, vypracovaný
podľa záväzného VZORU ZMLUVY uvedeného v časti B.3 – Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky bez uvedenia navrhovaných zmluvných cien v jednom
vyhotovení podpísaný uchádzačom. Uchádzač v texte návrhu zmluvy a v jej prílohách
vynechá údaj o cene. Tento údaj bude doplnený do zmluvy úspešným uchádzačom
v súlade s bodom 30.2 tejto časti súťažných podkladov;



vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke.



kontaktné údaje pre elektronickú aukciu v súlade s podmienkami v časti A.4 – Aukčný
poriadok;



CD nosič s kópiou časti ponuky „Ostatné“ podľa bodu 17.2 tejto časti súťažných
podkladov nižšie.

Požiadavky na predložený návrh zmluvy
Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
Zmluva bude obsahovať nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia servisných služieb.
Príloha č. 2 - Jednotkový cenník servisných úkonov a sadzieb za normohodiny ako zoznam bez
uvedenia cien.
Príloha č. 3 - Zoznam organizácií a vozidiel, pre ktoré je poskytovanie servisných služieb rámcovou
zmluvou dojednané, spolu s údajom o zatriedení vozidiel do tried a miestom
lokalizácie vozidiel počas bežnej prevádzky.
Príloha č. 4 - Zoznam databáz, ktoré obsahujú oficiálne cenníky originálnych náhradných dielov
dodávaných autorizovanými dovozcami jednotlivých značiek motorových vozidiel.
(Uvedené cenníky sú východiskom pre výpočet ceny za dodanie náhradných dielov
aktuálnej v čase ich dodania, pričom konkrétna cena účtovaná verejnému
obstarávateľovi bude určená ako cenníková cena za dodanie náhradných dielov
aktuálna v čase dodania verejnému obstarávateľovi po odpočítaní poskytovateľom
garantovanej percentuálnej zľavy na náhradné diely).
Príloha č. 5 - Zoznam servisných prevádzok poskytovateľa s uvedením adries, zodpovedných osôb a
kontaktných údajov
Príloha č. 6 - Vzor čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
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Príloha č. 7 - [ALT1] Zoznam subdodávateľov/ [ALT2] čestné vyhlásenie (podľa voľby uchádzača).

15 NÁKLADY NA PONUKU
15.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
16 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
16.1 Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá poskytuje služby
a predložila ponuku.
16.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
16.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom
zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné
strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.

17 PREDLOŽENIE PONUKY
17.1 Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe v uzavretom obale podľa bodu 20 týchto súťažných
podkladov osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 19.1 týchto
súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov.
17.2 Uchádzač predloží ponuku (osobitne časť „Kritériá“ a časť „Ostatné“) v jednom origináli v tlačenej verzii
a v jednej kópii na CD/DVD nosiči naskenovanú vo formáte .pdf s ošetrením osobných údajov, ktoré
podliehajú zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe bude ponuka
zverejnená v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania CRDVO). Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe z dôvodu predloženia dokumentov Úradu pre
verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 a ods. 7 ZVO.
17.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 19.1 týchto súťažných podkladov.
17.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, kontaktná osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí.

18 PLATNOSŤ PONUKY
18.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk.
18.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. 6. 2014.
18.3 V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného
obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa ZVO a úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie
o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
18.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

11

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Nadlimitná zákazka – služby

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
19.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Stránkové hodiny podateľne verejného obstarávateľa pre prípad osobného doručenia ponúk:
Pondelok - Piatok: 7:30 - 15:00 (Obedová prestávka od 12:00-12:30)
19.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 7.1.2014 do 12:00 hod. miestneho času.
19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.2 týchto súťažných
podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.

20 OZNAČENIE OBALU PONUKY
20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Uvedená podmienka sa
vzťahuje aj na samostatné časti ponuky "Kritériá" a "Ostatné".
20.2 Hlavný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
20.2.1 adresu uvedenú v bode 19.1,
20.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),
20.2.3 označenie „VEREJNÁ SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“.

Servis služobných motorových vozidiel MŽP SR -

20.3 Jednotlivé časti ponuky podľa bodu 14 súťažných podkladov vloží uchádzač do samostatných
nepriehľadných obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi:
20.3.1 časť ponuky „Kritériá“ musí byť označená s heslom súťaže „Kritériá – Servis služobných
motorových vozidiel MŽP SR – neotvárať” a adresou uchádzača (názov alebo obchodné
meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),
20.3.2 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená s heslom súťaže „Ostatné – Servis služobných
motorových vozidiel MŽP SR - neotvárať“ a adresou uchádzača (názov alebo obchodné
meno a adresu sídla alebo miesta podnikania).

21 DOPLNENIE A ZMENA PONUKY
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov.
21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov
a doručením novej ponuky na adresu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov v lehote
na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22 OTVÁRANIE PONÚK A ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“
22.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť vonkajšieho obalu ponuky
a následne otvorí vonkajší obal ponuky a časť ponuky, označenú ako "Ostatné".
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22.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční 7.1.2014 o 14:00 hod. miestneho času na adrese:
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
22.3 Každú otvorenú časť ponuky "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola
predložená ponuka. Po otvorení časti ponuky "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona
o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, to znamená - ak je to
potrebné uskutoční sa (i) vysvetľovanie, prípadne doplnenie tejto časti ponuky potrebné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, (ii) vysvetľovanie ostatných častí ponuky, (iii) vyhodnotenie
splnenia ostatných podmienok súťaže okrem kritérií, resp. (iv) spočívajúce vo vylúčení uchádzačov
alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
22.4 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je v zmysle § 41 a § 43 ods. 3 ZVO neverejné a pri otváraní ponúk
komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
23 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, VYSVETĽOVANIE A VYHODNOCOVANIE ČASTI PONÚK „OSTATNÉ“
23.1 Posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.
23.2 V rámci procesu hodnotenia ponúk komisia najprv posudzuje splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na uchádzača.
23.3 Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
bude založené na posúdení splnenia
23.3.1 podmienok týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 ZVO,
23.3.2 podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO a
23.3.3 podmienok technickej a odbornej spôsobilosti a zabezpečenia kvality podľa § 28 a nasl. ZVO.
23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať na základe dokladov
a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
23.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 ZVO uchádzačom zapísaným
v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Zoznam
podnikateľov“), doplní tieto doklady spôsobom podľa § 132 ZVO. Ak ide o doplnenie dokladov podľa
§ 26 ZVO uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v Zozname podnikateľov alebo o doplnenie iných
dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom
v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
23.5.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil
s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
23.5.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil
s uchádzačom elektronickú formu komunikácie,
pokiaľ verejný obstarávateľ vo výzve na vysvetlenie alebo doplnenie neurčil dlhšiu lehotu.
23.6 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO
a vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ktorý:
23.6.1 nesplnil podmienky účasti,
23.6.2 predložil neplatné doklady,
23.6.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 6 § 33 ZVO vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v určenej lehote alebo
23.6.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie
23.7 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.
23.8 Komisia ďalej vyhodnocuje časti ponúk „Ostatné“ z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitostí ponuky.
23.9 V prípade nejasností a nejednoznačnosti pri interpretácii ponuky bude uchádzač bezodkladne
požiadaný o predloženie riadneho vysvetlenia svojej ponuky v časti „Ostatné“. V prípade nejasností
a nejednoznačnosti spôsobených zrejmými chybami v písaní a počítaní v texte tejto časti ponuky a
zrejmých matematických chýb, bude uchádzačovi na základe výzvy verejného obstarávateľa
umožnené vysvetliť zistené nejasnosti. Uchádzač svojím vysvetlením nemôže zmeniť svoju ponuku.
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Uchádzač bude povinný doručiť vysvetlenie svojej ponuky v časti „Ostatné“ v lehote určenej komisiou
alebo v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.
23.10 V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v nasledovných
situáciách:
23.10.1 v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie platnej sumy,
23.10.2 v prípade rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom jednotiek, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie správnej celkovej ceny,
23.10.3 v prípade preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie správnej jednotkovej ceny so správnym umiestnením desatinnej čiarky,
23.10.4 v prípade nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správneho súčtu, resp. medzisúčtu
jednotlivých položiek a pod.
23.11 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak:
23.11.1 Časť ponuky uchádzača „Ostatné“ nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti
ponuky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
23.11.2 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2
ZVO v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu,
23.11.3 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2
ZVO.
24 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
24.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho
procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
Po podpise zmluvy verejný obstarávateľ zašle na zverejnenie Úradu pre verejné obstarávanie kópiu
zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých
uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu
zápisnice o vyhodnotení ponúk, kópiu uzavretej zmluvy alebo dodatku.
24.2 Obchodné tajomstvo a informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené
alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ:
24.2.1 uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
24.2.2 z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné a
24.2.3 uchádzač predloží aj kópiu ponuky v elektronickej forme v takom vyhotovení, ktoré umožní
ochranu dôverných informácii v súlade s bodom 17.2.
V opačnom prípade verejný obstarávateľ poskytne Úradu na zverejnenie kompletnú ponuku, pričom
verejný obstarávateľ a osoba (uvedená v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV) vykonávajúca pre
verejného obstarávateľa niektoré činnosti spojené s realizáciou postupu zadávania tejto zákazky, budú
vždy zbavení zodpovednosti a ochránení pred akoukoľvek potenciálnou ujmou, ktorá im môže byť
spôsobená porušením vyššie opísanej povinnosti uchádzača. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje
svoju jednoznačnú vôľu byť viazaný týmto ustanovením.
25 OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
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25.1 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň nasledujúci po dni
ukončenia procesu vyhodnocovania časti ponúk „Ostatné“. To znamená deň nasledujúci po dni:
25.1.1 márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c)
ZVO alebo márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) ZVO
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača alebo k vylúčeniu
žiadnej ponuky,
25.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) ZVO
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu
žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
25.1.3 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň
jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d) ZVO,
25.1.4 keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1. doručenie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 1 ZVO
verejnému obstarávateľovi,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň
právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 3 alebo 4
ZVO,
3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5 ZVO, ak
rada Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 142 ods. 5 ZVO nerozhodla o tom, že
podanie odvolania má odkladný účinok,
4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 ZVO, ak
ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada Úradu pre verejné obstarávanie
podľa § 142 ods. 5 ZVO rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
25.2 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ komisiou bude v zmysle § 43 ods. 3 ZVO neverejné.
26 VYSVETĽOVANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
26.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní. Na vysvetľovanie matematických chýb platia ustanovenia bodu
23.10 tejto časti súťažných podkladov.
26.2 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj
ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
26.3 Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 3 až 6 ZVO. Uchádzač
musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ
komisia neurčí dlhšiu lehotu.
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú
konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť
pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
26.4 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
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26.4.1 časť ponuky uchádzača „Kritériá“ nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný
zákonný dôvod na vysvetľovanie.
26.4.2 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ na základe
požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZVO v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
26.4.3 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2
ZVO.
26.4.4 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku §
42 ods. 3 ZVO,
26.4.5 uchádzač sa nedostaví po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
26.4.6 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s
požiadavkou podľa odseku § 42 ods. 3 ZVO.
Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.
26.5 Komisia akceptuje iba ponuky, ktorých časti „Kritériá“ spĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a zároveň
neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú s nimi v rozpore. Ostatné ponuky uchádzačov
budú z verejnej súťaže vylúčené.

27 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
27.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v euro.
28 HODNOTENIE PONÚK
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií
na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom
určeným v časti A.3. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
28.2 Na stanovenie poradia ponúk bude použitá elektronická aukcia v súlade s ustanoveniami § 43 ZVO
a podmienkami uvedeným v časti A.4 Aukčný poriadok týchto súťažných podkladov. Verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky
spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii
verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 43 ods. 7
ZVO. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti A.4 Aukčný
poriadok týchto súťažných podkladov.

Časť VI.
Prijatie ponuky
29 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA ALEBO UCHÁDZAČOV A INFORMÁCIA
O VÝSLEDKU HODNOTENIA PONÚK

29.1 V prípade ak uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods.
11 ZVO, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade
s postupom podľa § 44 ods. 1 ZVO na základe dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
podľa § 33 ods. 1 ZVO. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vzťahujú ustanovenia 23.1 až
23.7 tejto časti súťažných podkladov. Ak verejný obstarávateľ neurčí vo výzve na predloženie
dokladov a/alebo dokumentov dlhšiu lehotu platí, že lehota na predloženie požadovaných dokladov
a/alebo dokumentov je 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
29.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu
podľa bodu 29.1 vyššie a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača všetkým
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uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v
profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f)
ZVO. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.
30 UZAVRETIE ZMLUVY
30.1 Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito
súťažnými podkladmi najneskôr do 30. 4. 2014. V prípade, ak bude uplatnená proti postupu verejného
obstarávateľa žiadosť o nápravu, prípadne námietka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať
zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
30.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa
§ 45 odsekov 2 až 7 ZVO (ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní). Ak úspešný uchádzač alebo
uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ
ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo
neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa,
kedy boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní.
30.3 Nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené jej zverejnením v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, ak
právne predpisy alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa
§ 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Všetky doklady musia odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže.
Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú
informáciu, ktorú podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako predmetnú podmienku
uchádzač spĺňa. To znamená, že v ňom uchádzač musí uviesť aj informácie požadované verejným
obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom použiť
na vypracovanie čestného vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 8 týchto súťažných podkladov.
V prípade ak uchádzač na splnenie podmienok § 27 a/alebo § 28 až § 30 ZVO využíva zdroje alebo kapacity
inej osoby, musí túto skutočnosť uviesť v ponuke a zároveň v ponuke predložiť zmluvu podľa § 27 ods. 2
ZVO, resp. § 28 ods. 2 ZVO, a to bez ohľadu na to, či na preukázanie splnenia dotknutých podmienok účasti
využíva ustanovenie § 32 ods. 11 ZVO.

1

OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV

1.1.

Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 ZVO.

1.2.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok osobného postavenia nasledovnými dokladmi
(originál, alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
1.2.1

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny
alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

1.2.2

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač (fyzická
osoba), ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.3

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že naňho nebol
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, podľa zákonov
a predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.2.4

Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho
sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
(v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne).

1.2.5

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že
uchádzač nemá v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.

1.2.6

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
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1.3

1.2.7

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou,
1.2.7.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.2.7.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému
bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
1.2.7.3 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.2.7.4 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.2.7.5 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy
k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.

1.2.8

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke,
zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

1.2.9

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu
alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má
zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Spôsob preukázania splnenia podmienok § 26 ods. 1 ZVO:
1.3.1
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1.7.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013
a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo
forme elektronického odpisu) nemusí vo svojej ponuke predložiť žiadne doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 2 ZVO,
1.3.2
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému
Úrad pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
v listinnej podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby
do ponuky predložil nasledovné doklady (doklad podľa bodu 1.3.8.3 predkladá uchádzač iba
v prípade, ak jeho potvrdenie nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. h) ZVO):
1.3.2.1 čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k
zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.3.2.2 čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu
alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých
vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.3.2.3 čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a
nie je osobou,
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
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spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
ii.
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy
k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží na preukázanie
podmienokk účasti osobného postavenia doklady uvedené v bode 1.2 tejto časti súťažných
podkladov.
i.

1.3.3

1.4

Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej
súťaže.

1.5

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.6

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením
§ 26 ZVO.

20

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Nadlimitná zákazka – služby

2

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické
postavenie v zmysle § 27 ZVO (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
§ 27 ods. 1 písm. a) ZVO - kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí
byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov (2011, 2012, 2013) nebol uchádzač v nepovolenom
debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania
úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
Vzhľadom na vysokú predpokladanú hodnotu zákazky má verejný obstarávateľ v záujme, aby uchádzač
preukázal svoju finančnú a ekonomickú spoľahlivosť a schopnosť bezproblémovo plniť predmet
zákazky.
Všeobecné informácie, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
Podľa § 32 ods. 11 ZVO splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom použiť na vypracovanie čestného
vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 8 týchto súťažných podkladov.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie,
že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby
a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie
je dotknutá.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
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3

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál, alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
3.1 V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO – zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky (servis a opravy motorových vozidiel), za
predchádzajúce tri roky (2011, 2012 a 2013) doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, pričom
referenciou sa myslí aj potvrdenie tohto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní, doplneným dokladom preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli dodané.
Minimálna úroveň štandardu: Zo zoznamu predloženého uchádzačom musí vyplývať, že uchádzač
realizoval vo vyššie uvedenom období služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky pričom:
3.1.1 poskytnuté služby boli v požadovanom období v celkovom objeme (hodnote) min. 600 000,EUR bez DPH (slovom: šesťsto tisíc EUR bez DPH) a
3.1.2 min. 1 zákazka bola objeme (hodnote) min. 300 000,- EUR bez DPH (slovom: tristo tisíc EUR
bez DPH).
Odôvodnenie potreby a primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
Zoznam úspešne poskytnutých služieb v požadovanom rozsahu má garantovať odborné a kvalitné
plnenie zákazky, preukázanie dostatočných skúsenosti uchádzača s poskytovaním služieb
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom požiadavky zoznamu
poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa
technickej a odbornej spôsobilosti je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a či
má dostatočnú prax pri realizácii daného typu zákaziek, pričom služby boli poskytnuté v požadovanej
kvalite.
3.2 V súlade s § 28 ods. 1 písm. k) ZVO – Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač
poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa
pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné
číslo.
Odôvodnenie potreby a primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
Podmienku týkajúcu sa podielu plnenia poskytovaného prostredníctvom subdodávateľov určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 1
písm. k) ZVO.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je tento povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 28
ods. 2 ZVO. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že
táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač preukázal technickú/odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a
počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
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preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie
je dotknutá.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1

Hodnotenie ponúk bude vykonané na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky podľa nižšie
uvedených podkritérií.

Názov podkritéria
Celková predpokladaná cena za pravidelné servisné úkony a spotrebu práce v
normohodinách

Váha (body)
40

Percentuálna zľava z cenníkovej ceny originálnych náhradných dielov

60

Spolu

100

2

Spôsob použitia jednotlivých podkritérií :
2.1 Celková predpokladaná cena za pravidelné servisné úkony a spotrebu práce v normohodinách.
Maximálny počet bodov 40 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou predpokladanou
cenou za pravidelné servisné úkony a spotrebu práce v normohodinách a pri ostatných ponukách sa
určí úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Vzorec č. 1:
Najnižšia navrhovaná cena uvedená v platnej ponuke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



40 bodov

Navrhovaná cena príslušnej hodnotenej ponuky
2.2 Percentuálna zľava z cenníkovej ceny originálnych náhradných dielov.
Maximálny počet 60 bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorého ponúkaná percentuálna zľava
z cenníkových cien originálnych náhradných dielov dodávaných autorizovanými importérmi
dosiahne najvyššiu hodnou. Hodnotenie tohto kritéria v prípade ostatných ponúk sa vyjadrí ako
podiel navrhovanej percentuálnej zľavy a najvyššej ponúkanej percentuálnej zľavy, vynásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Vzorec č. 2:
Navrhovaná percentuálna zľava z cenníkovej ceny originálnych náhradných dielov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



60 bodov

Najvyššia ponúkaná percentuálna zľava
2.3 Následne sa pri každom hodnotenom uchádzačovi vykoná súčet jemu pridelených bodov za každé
podkritérium vypočítané podľa vzorcov vyššie.
2.4 Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po sčítaní výsledných bodových hodnôt
dosiahne najvyššie celkové bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
počtu získaných bodov.
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A.4 AUKČNÝ PORIADOK
Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk pre nadlimitnú zákazku
„Servis služobných motorových vozidiel MŽP SR“
elektronickú aukciu vykonávanú prostredníctvom aukčného portálu www.evob.sk.
V rámci danej zákazky bude použitá
otvorená elektronická aukcia pre ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Nastavenia elektronickej aukcie
Názov elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcie): Servis služobných motorových vozidiel MŽP SR
Počet úspešných uchádzačov: 1
Predmetom elektronickej aukcie je úprava jednotlivých podkritérií na vyhodnotenie ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky nasledovne:
1. Podkritérium - Úprava Celkovej predpokladanej ceny za pravidelné servisné úkony a spotrebu práce
v normohodinách smerom nadol prostredníctvom úpravy jednotkových cien (hodinové sadzby, cena
úkonov), ktoré budú násobené celkovým predpokladaným počtom merných jednotiek za celú dobu
poskytovania služby. Uchádzač môže počas aukcie meniť jednotkové ceny, ktorú bude systém v zmysle
predchádzajúcej vety prepočítavať na cenu celkovú.
Pre vyhodnotenie ponúk bude určujúcim počet získaných bodov pre dané podkritérium.
Doba trvania e-aukcie: 30 minút s možnosťou predĺženia
Presný začiatok a koniec e-aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Minimálny krok: 0,10 Eur s DPH (slovom: 10 eurocentov)
Maximálny krok: neuplatňuje sa
Časové navýšenie e-aukcie: 2 minúty
Počet etáp: neobmedzene
2. Podkritérium - Úprava Percentuálnej zľavy z cenníkovej ceny originálnych náhradných dielov
smerom nahor prostredníctvom úpravy percentuálnej sadzby poskytovanej zľavy.
Pre vyhodnotenie ponúk bude určujúcim počet získaných bodov pre dané podkritérium.
Doba trvania e-aukcie: 30 minút
Presný začiatok a koniec e-aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Minimálny krok: 0,01 % (slovom stotina percenta)
Maximálny krok: neuplatňuje sa
Časové navýšenie e-aukcie: 2 minúty
Počet etáp: neobmedzene
Časové navýšenie umožní uchádzačom predkladať nové návrhy cien a percentuálnej sadzby zľavy aj po
uplynutí stanoveného konca e-aukcie v prípade, ak nový návrh bude predložený pred uplynutím posledných
dvoch minút pred ukončením e-aukcie. Týmto dôjde k posunu stanoveného konca e-aukcie o stanovené
časové navýšenie.
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Ak sa do dátumu a času skončenia e-aukcie zníženého o časové navýšenie ukončenia (posledné 2 minúty
od stanoveného konca e-aukcie) nepredloží žiadna nová cena ani percentuálna sadzba, e-aukcia skončí v
pôvodne stanovenom dátume a čase skončenia e-aukcie.
Následne sa pri každom hodnotenom uchádzačovi vykoná súčet jemu pridelených bodov za každé
podkritérium vypočítané podľa vzorcov uvedených v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia.
Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po sčítaní výsledných bodových hodnôt na
základe výsledkov e-aukcie dosiahne najvyššie celkové bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov
sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
Zaradenie uchádzačov do e-aukcie
Verejný obstarávateľ zaradí do e-aukcie tých uchádzačov, ktorí predložili ponuku podľa pokynov na
predkladanie ponúk v lehote na predkladanie ponúk, neboli vylúčení zo súťaže a splnili všetky podmienky
verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch.
Vstupné hodnoty týmto uchádzačom zadá do e-aukcie verejný obstarávateľ na základe hodnôt
uvedených v predložených ponukách.
Výzva na účasť v e-aukcii
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na účasť v e-aukcii prostredníctvom notifikácie zaslanej na emailovú adresu uvedenú vo formulári registrácie. Táto notifikácia obsahuje informácie o názve zákazky, ku
ktorej bola e-aukcia vytvorená, prihlasovacie meno uchádzača, dátum a čas začiatku e-aukcie ako aj linku do
aukčného priestoru.
V termíne začatia e-aukcie bude uchádzačom zaradeným do e-aukcie zaslaná notifikácia, ktorá informuje o
jej začatí.
Obidve vyššie uvedené notifikácie obsahujú linku do priestoru e-aukcie. Kliknutím na danú linku sa zobrazí
okno vyžadujúce zadanie užívateľského mena a hesla uchádzača.
Pre vstup do priestoru e-aukcie je potrebné zadať prihlasovacie meno uvedené v notifikácii a heslo, ktoré
uchádzač zadal do formulára pri registrácií do tejto zákazky.
Po prihlásení je aukčný priestor zákazky sprístupnený uchádzačovi. Ak nenastal čas začiatku e-aukcie, je
potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na sprístupnenej stránke. V ľavej časti obrazovky je
zobrazený čas začiatku e-aukcie.
Vstup do aukčného priestoru
Na vstup do aukčného priestoru je nevyhnutné zadať heslo, zvolené záujemcom pri registrácii. Strata hesla
znamená znemožnenie prístupu do elektronickej aukcie.

Priebeh e-aukcie
Po sprístupnení aukčného priestoru uchádzači predkladajú len nové návrhy cien a novú výšku percentuálnej
zľavy z kúpnej ceny náhradných dielov. Každý nový návrh uchádzača je potrebné potvrdiť prostredníctvom
položky menu „Potvrdiť“ (umiestnenej v pravom hornom rohu obrazovky). Až takto potvrdený návrh bude
zaradený do položky „Registrovaný návrh“, pričom musí splniť podmienku minimálneho rozdielu,
vzťahujúcu sa na celý objem dodávky. Na nedodržanie minimálneho rozdielu je uchádzač upozornený
systémom prostredníctvom hlásenia o nedodržaní tohto rozdielu.
Uchádzač v e-aukcii má sprístupnené počas e-aukcie v každom okamihu hodnoty svojho predchádzajúceho
návrhu v položke „Registrované“, svoje relatívne umiestnenie v položke „Moja pozícia“ a hodnotu najlepšej
ponuky v položke „Najlepšia ponuka“, ktoré systém prepočíta okamžite po predložení novej ceny
ktorýmkoľvek uchádzačom v e-aukcii. Do ukončenia e-aukcie môže uchádzač predkladať nové návrhy cien
a výšky ponúkanej percentuálnej zľavy z cenníkovej ceny originálnych náhradných dielov.
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Ukončenie e-aukcie
O ukončení e-aukcie informuje uchádzačov systém prostredníctvom zaslania notifikačného e-mailu.
Notifikačný e-mail obsahuje aj linku na e-aukciu pre zobrazenie výsledkov.
Ďalšie informácie
1.

Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú
verejného obstarávateľa zopakovať e-aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet
obstarávania. O tejto skutočnosti budú prostredníctvom systému bezodkladne informovaní všetci
uchádzači a bude im oznámený ďalší postup.

2.

Technické problémy na strane uchádzača nebudú dôvodom na opakovanie ani na zrušenie eaukcie.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na služby tvoriace predmet zákazky. Predmetom zákazky je
poskytovanie servisných služieb a opráv služobných motorových vozidiel MŽP SR a organizácií (ďalej tiež
len „servis služobných motorových vozidiel“) v súlade s podmienkami vymedzenými a stanovenými
v týchto súťažných podkladoch.

ZÁKLADNÝ OPIS

1

Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletného servisu, opráv a údržby služobných motorových vozidiel
Ministerstva životného prostredia SR a organizácií, pre ktoré ministerstvo zabezpečuje tieto služby
na základe príkazných zmlúv ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 10 ZVO.
Servisné služby tvoriace predmet tejto zákazky budú poskytované nasledovným organizáciám:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:
42 181 810
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava, IČO: 00 156 906
3. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49
Bratislava, IČO: 00 156 850
4. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00 626 031
5. Zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00 358 011
6. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884
7. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, IČO: 31 753 604
8. Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Tajovského č. 28/B, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 17 058 520
9. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 145 114
10. Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 998 652
11. Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava, IČO: 30 796 491
Kompletný zoznam služobných motorových vozidiel, pre ktoré majú byť servisné služby poskytované
rozdelený podľa ich zaradenia v rámci konkrétnych organizácií spolu s uvedením východiskového bodu pre
určenie optimálne dostupnej servisnej prevádzky ako miesta poskytovania služieb a zatriedením každého
vozidla do nižšej, strednej alebo vyššej triedy je obsahom Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov.

POŽADOVANÝ OBSAH OBSTARÁVANÝCH SLUŽIEB

2

Verejný obstarávateľ obstaráva ako centrálna obstarávacia organizácia predmet zákazky na účely
zabezpečenia komplexnej správy a údržby vozového parku najmä, no nielen v rozsahu servisných úkonov
predpísaných výrobcami podľa počtu ubehnutých kilometrov na osobných motorových vozidlách, za použitia
výrobcami predpísaného zariadenia, techniky, vybavenia, originálnych náhradných dielov, špeciálneho
náradia a dodržiavania technologických postupov predpísaných výrobcami motorových vozidiel. Ide
o vykonávanie servisných úkonov na vozidlách kategórie M1, N1, N1G a N2 od výrobcov automobilov
továrenských značiek uvedených v Prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov.
Predpokladaná periodicita
predchádzajúcej vety:
-

uskutočňovania

výrobcami

predpísaných

servisných

úkonov

podľa

pravidelné servisné prehliadky po 20 tis., 30 tis. km pre kat. M1
pravidelné servisné prehliadky po prvých 48 000 km, alebo po 2rokoch podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr pre kat. N1
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-

pravidelné servisné prehliadky každé 2 roky pre kat. N1
pravidelné servisné prehliadky po 500, 1000, 1500, 2000 MTH v prípade servisu traktorov
(organizácia ZOO Bojnice)
pozáručné prehliadky vozidiel a súvisiaceho vybavenia kategórie N1G a N2 podľa platných
predpisov výrobcov (organizácia SHMÚ).

Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky zároveň z dôvodov potrieb vyplývajúcich zo
zabezpečovania dlhodobého bezporuchového a bezpečného užívania a prevádzky uvedených služobných
motorových vozidiel, preto je nevyhnutne nutné, aby boli všetky servisné služby poskytované riadne a včas
podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa za použitia výrobcami predpísaného zariadenia, techniky,
vybavenia, originálnych náhradných dielov, špeciálneho náradia a dodržiavania technologických postupov
predpísaných výrobcami motorových vozidiel.
Uchádzačom poskytované služby budú zahŕňať nasledovné plnenia delené podľa ich povahy na:
-

komplexné úkony účtované v uchádzačom garantovaných jednotkových cenách (ďalej len „úkon“
alebo „úkony“)

-

plnenia poskytované ako výkony účtované v cene vypočítanej ako súčet ceny práce a ceny za
dodanie originálnych náhradných dielov (ďalej len „služba v normohodinách“ alebo „služby
v normohodinách“).

Ako úkony sú na účely tohto verejného obstarávania definované nasledovné servisné služby:
-

diagnostika porúch prostredníctvom RJ
montáž certifikovaných zabezpečovacích zariadení
výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena akumulátorov
diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)
servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba systému)
odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu a emisnú kontrolu a zabezpečenie jej kompletného
výkonu
odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu a emisnú kontrolu - N1
umytie a vyčistenie vozidla po poskytnutí servisnej služby
výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)
oprava defektov, vyváženie, hustenie
obmena a likvidácia ojazdených a poškodených pneumatík
oprava poškodených plechových a hliníkových diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia
očistenie, zabalenie
odvoz a dovoz zamestnanca verejného obstarávateľa na pracovisko, pri ponechaní vozidla v servise
v prípade poistnej udalosti
príjazd na miesto poruchy, alebo údržby, vopred dohodnuté s prevádzkovateľom vozidla a vykonanie
vopred dohodnutých služieb na tomto mieste
asistencia pri odpredaji vozidiel
asistencia pri nákupe nových vozidiel
zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov spojených s evidenciou vozidiel na dopravnom
inšpektoráte
poskytnutie náhradného vozidla počas opravy osobných služobných motorových vozidiel zaradených
do vyššej triedy v prípade poistných udalostí
riešenie poistných udalostí
diagnostika vzduchových systémov návesov a prívesov
kontrola a nastavenie geometrie prívesov a návesov

Ako služby v normohodinách sú na účely tohto verejného obstarávania definované nasledovné servisné
služby:
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-

mechanické opravy vozidiel s výmenou dielov
servis a opravy brzdových systémov, chladiaceho systému a systému riadenia
výmena brzdových obložení a brzdových kotúčov, tlmičov, náprav
generálne opravy a opravy motorov a prevodoviek, rozvodoviek a diferenciálov, podvozku, nápravy
výmena a oprava brzdových obložení a kotúčov na nápravách
opravy a výmena čelných skiel
kontrola a výmena prevádzkových náplní (olej, filtre, mazanie)
výmena rozvodových remeňov, kolies a kladiek
oprava podvozkových častí
oprava výfukových systémov
oprava guľových čapov
oprava elektrického systému
opravy a údržby návesov a prívesov
bežné prehliadky technického stavu návesov a prívesov
opravy autoplachiet a plachtových nadstavieb
opravy elektroinštalácie, vzduchotlaku, bŕzd
opravy alebo výmenu bočníc a otváracích mechanizmov sklápacích prívesov
kontrola a nastavenie geometrie prívesov a návesov
opravy ťažných zariadení vozidiel a ťažných zariadení prívesov a návesov
opravy havarovaných vozidiel – brúsenie, tmelenie, zváranie, vyklepávanie, lakovanie, heverovanie
opravy karosérií vozidiel
ošetrenie a konzervácia podvozkových častí a dutín vozidla
zváranie plastov
odťah nepojazdného vozidla podľa prílohy č. 1 v rámci celej SR podľa požiadavky objednávateľa –
vyprostenie, nakládka, odtiahnutie.

Pri poskytovaní všetkých servisných služieb je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi dodávať
výlučne nové originálne náhradné diely a súčiastky pochádzajúce od autorizovaných predajcov
motorových vozidiel, ktoré sú zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.
Servisné služby musia byť počas celého trvania zmluvného vzťahu poskytované v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami s vynaložením odbornej starostlivosti,
hospodárne a efektívne, pričom uchádzač ako poskytovateľ musí postupovať podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa a dbať na jeho oprávnené záujmy.
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3

POŽADOVANÝ ROZSAH OBSTARÁVANEJ SLUŽBY
Predpokladaný rozsah poskytovania servisných služieb jednotlivým organizáciám na strane verejného
obstarávateľa počas celej doby trvania zmluvného vzťahu je uvedený v nasledujúcich množstevných
tabuľkách:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,
IČO: 00 156 850

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4
rokov

diagnostika porúch prostredníctvom RJ

80

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

0

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

80

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava,
dezinfekcia, údržba systému

50

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

45

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

4

x

80

x

104

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

10

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

30

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

10

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

0

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych
úkonov na dopravnom inšpektoráte

0

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

41

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

0

x

vyčistenie vozidla

0

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo
výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

úkony

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

80

výkon práce - normohodina ST

x

180

výkon práce - normohodina VT

x

200
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Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00 626 031

Servisné služby

Predpokladaný počet úkonov
za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

152

x

8

x

456

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

74

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

57

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

72

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

4

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

740

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

304

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

152

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

62

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

24

x

304

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

48

x

4

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení
výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

úkony

očistenie, zabalenie pneumatík

asistencia pri odpredaji vozidiel
asistencia pri nákupe nových vozidiel

4

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

24

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

76

x

108

x

0

x

48

x

740

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie
náhradné vozidlo počas opravy
riešenie poistných udalostí
vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

520

výkon práce - normohodina ST

x

560

výkon práce - normohodina VT

x

400

32

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Nadlimitná zákazka – služby

Environmentálny fond
Bukureštská 4, 813 26 Bratislava
IČO: 30 796 491

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

8

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

12

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

3

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

8

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

5

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

0

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

0

x

24

x

0

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

12

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

0

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

0

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

0

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

0

x

vyčistenie vozidla

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)
oprava defektov, vyváženie, hustenie

úkony

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

0

výkon práce - normohodina ST

x

24

výkon práce - normohodina VT

x

68
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Zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
IČO: 00 358 011

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

10

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

2

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

10

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

15

x

2

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

14

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

14

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

10

x

6

x

30

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

6

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

3

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

4

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

3

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

2

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

5

x

16

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

4

x

vyčistenie vozidla

0

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)
oprava defektov, vyváženie, hustenie

úkony

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

56

výkon práce - normohodina ST

x

112

výkon práce - normohodina VT

x

112
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Servisné služby

Predpokladaný počet úkonov
za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

552

x

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

828

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

184

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

184

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

92

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

1

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

368

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

368

x

92

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

184

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

46

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

oprava defektov, vyváženie, hustenie

úkony

očistenie, zabalenie

184

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

40

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

92

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

40

x

0

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

riešenie poistných udalostí
vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

847

výkon práce - normohodina ST

x

711

výkon práce - normohodina VT

x

491
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Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
IČO: 00 156 884

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4
rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

200

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

0

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

90

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

86

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

36

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

52

x

200

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

0

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

0

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

0

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

5

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

10

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

88

x

100

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

úkony

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol
dovoz a odvoz klienta do kancelárie
náhradné vozidlo počas opravy
riešenie poistných udalostí
vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných normohodín

0

x

10

x

400

x

výkon práce - normohodina NT

x

600

výkon práce - normohodina ST

x

350

výkon práce - normohodina VT

x

800
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Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35 998 652

Servisné služby

úkony

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

12

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

12

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

12

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

8

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

4

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

2

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

12

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

24

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

12

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

12

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

6

x

očistenie, zabalenie

6

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

0

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

6

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

0

x

24

x

vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

0

výkon práce - normohodina ST

x

100

výkon práce - normohodina VT

x

225
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31 753 604

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4 rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

20

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

10

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

20

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

10

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

20

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

20

x

0

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

50

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

10

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

130

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

30

x

očistenie, zabalenie

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

úkony

50

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

0

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

5

x

20

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

0

x

vyčistenie vozidla

0

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

720

výkon práce - normohodina ST

x

180

výkon práce - normohodina VT

x

280
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Slovenská inšpekcia životného prostredia
Karloveská 2, 842 22 Bratislava
IČO: 00 156 906

Predpokladaný počet úkonov
za obdobie 4 rokov

Predpokladaný počet potrebných
normohodín

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

0

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

180

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

360

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

288

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

540

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

0

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

0

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

720

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

240

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

180

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

10

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

80

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

540

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

riešenie poistných udalostí

0

x

vyčistenie vozidla

0

x

výkon práce - normohodina NT

x

2.092

výkon práce - normohodina ST

x

418

výkon práce - normohodina VT

x

628

Servisné služby

úkony

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

Normohodiny
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Štátna ochrana prírody SR,
Tajovského č. 28/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17 058 520

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4
rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

560

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

60

x

1080

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

830

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

310

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

380

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

251

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

440

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

283

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

220

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

220

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

190

x

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

0

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

20

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

80

x

220

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

0

x

20

x

0

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

úkony

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte
zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

riešenie poistných udalostí
vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

výkon práce - normohodina ST

x

352

výkon práce - normohodina VT

x

1728
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Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145114

Servisné služby

Predpokladaný počet
úkonov za obdobie 4
rokov

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ

24

x

montáž certifikovaných zabezpečovacích
zariadení

0

x

264

x

diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

32

x

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia,
údržba systému

16

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu, jej výkon

12

x

odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu
a emisnú kontrolu - N1

12

x

umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby
zadarmo

20

x

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

36

x

oprava defektov, vyváženie, hustenie

54

x

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík

6

x

oprava poškodených plechových a hliníkových
diskov, resp. zabezpečenie nových v prípade
vážneho poškodenia

6

x

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov

úkony

očistenie, zabalenie

0

x

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a
návesov

20

x

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným
partnerom poisťovne

6

x

asistencia pri odpredaji vozidiel

0

x

asistencia pri nákupe nových vozidiel

0

x

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov
na dopravnom inšpektoráte

0

x

12

x

dovoz a odvoz klienta do kancelárie

0

x

náhradné vozidlo počas opravy

6

x

riešenie poistných udalostí

6

x

24

x

zabezpečenie pravidelných technických a
emisných kontrol

vyčistenie vozidla

Normohodiny

Predpokladaný počet potrebných normohodín

výkon práce - normohodina NT

x

0

výkon práce - normohodina ST

x

400

výkon práce - normohodina VT

x

800
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MIESTO POSKYTOVANIA SERVISNÝCH SLUŽIEB

4

Miestom poskytovania služieb tvoriacich predmet zákazky budú spravidla servisné prevádzky uchádzača
(ďalej tiež aj „poskytovateľa“). V prípade opráv nepojazdných vozidiel začne byť služba poskytovaná
odťahom, alebo odvozom z miesta, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným.
5

PREVZATIE VOZIDLA

Prevzatie pojazdného vozidla
Preberacie body poskytovateľa služieb určené na protokolárne prevzatie služobných vozidiel poskytovateľom
služieb a ich spätné odovzdanie po poskytnutí servisných služieb nesmú byť vo vzdialenosti väčšej ako 20
km od miesta, na ktorom sa servisované služobné motorové vozidlo verejného obstarávateľa nachádza
počas bežnej prevádzky. Údaje o mieste lokalizácie vozidiel počas bežnej prevádzky sa nachádzajú
v tabuľke, ktorá je prílohou č. 5 týchto súťažných podkladov. Ak nie je možné preberať a odovzdávať
služobné vozidlá v takto stanovenej vzdialenosti (napr. z dôvodu, že uchádzač takýmto miestom
nedisponuje), bude prebiehať preberacie a odovzdávacie konanie priamo u verejného obstarávateľa ako
objednávateľa v mieste lokalizácie vozidla podľa prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov. Vyhotovenie
preberacieho protokolu s uvedením identifikácie motorového vozidla (najmä ŠPZ a VIN číslo vozidla), stavu
najazdených kilometrov, stavu PHM odpísaním dojazdovej vzdialenosti, dátumu a času prebratia vozidla
v listinnej podobe v počte najmenej dvoch exemplárov (pre každú zmluvnú stranu jeden) je povinnosťou
uchádzača.
Prevzatie nepojazdného vozidla
Nepojazdné vozidlá budú preberané v mieste, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným a ktoré oznámi
telefonicky verejný obstarávateľ ako objednávateľ poskytovateľovi prostredníctvom povereného pracovníka.
Pre telefonické nahlasovanie porúch musia byť poverení pracovníci poskytovateľa k dispozícii 24 hodín
denne a sú povinní začať poskytovať služby bezodkladne po prijatí telefonátu, pričom odťah musí byť
vykonaný najneskôr do šiestich hodín od nahlásenia poruchy. V prípade mimoriadne nepriaznivých
poveternostných podmienok môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety dohodou primerane predĺžená.
Podrobné podmienky preberania vozidiel sú uvedené v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky.
LEHOTY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

6

Pre stanovovanie predpokladaných termínov poskytnutia plnení servisných služieb platí vo všeobecnosti, že
servisné služby budú poskytované v nasledovných lehotách od prevzatia vozidla poskytovateľom:
7

drobné servisné služby a pravidelné servisné prehliadky – 1 hod. až 1 pracovný deň,
bežné servisné služby (opravy podvozku, výmena dielov) – do 2 pracovných dní,
výmena častí karosérie, lakovanie – 1 až 3 pracovné dni,
veľké servisné služby a havárie – do 5 až 7 pracovných dní.
ZÁRUKY

Záruka na všetky poskytnuté servisné služby a s nimi spojené plnenia (náhradné diely, súčiastky) je min. 24
mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania plnenia.
8

DOBA PLNENIA

Rámcová zmluva bude uzatvorená na obdobie 48 mesiacov, alebo do vyčerpania celkového maximálneho
finančného limitu vo výške 884.510,00 EUR bez DPH ak toto nastane skôr.
9

REPORTING

Povinnou súčasťou predmetu plnenia bude pravidelný reporting poskytovateľa služieb spočívajúci
v kvartálnom zasielaní elektronických správ a štatistických výkazov, ktoré budú na mesačnej báze mapovať
poskytovanie služieb a čerpanie finančných limitov jednotlivými organizáciami. Reporty budú zasielané na e42

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Nadlimitná zákazka – služby

mailové adresy centrálnej obstarávacej organizácie najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po
uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroku.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
Ceny za jednotlivé časti predmetu zákazky musia byť stanovené v eurách v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.


Predpokladaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača vynaložené v súvislosti
s dodaním predmetu zákazky opísanom v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, vrátane prípadných
ďalších iných príplatkov alebo poplatkov.



Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta
a musia byť vyššie ako nula.



Predpokladanú cenu predmetu zákazky uchádzač predloží na základe ocenenia Cenovej
tabuľky v Prílohe č. 7 súťažných podkladov.



Hodnotená bude celková predpokladaná cena predmetu plnenia, určená ako súčet
pevných (záväzných) jednotkových cien jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky
(cien úkonov a cien práce v normohodinách) vynásobených ich predpokladaným
množstvom.



Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví na základe uvedeného predpokladaného množstva
vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude
oprávnený požadovať inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať
do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadňovať ich primeranosť na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranej miery zisku.



DPH bude účtovaná podľa všeobecne platných právnych predpisov platných v čase fakturácie.



V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny.



Cenu je potrebné uvádzať v zložení: v euro bez DPH, výšku DPH a cenu celkom v euro vrátane
DPH.



Prílohou každej riadne vystavenej faktúry bude písomná objednávka verejného obstarávateľa,
obojstranne potvrdený zákazkový list a preberací protokol potvrdený poverenou osobou
objednávateľa.



Úhrada za plnenie bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa
služieb uvedený v záhlaví zmluvy o poskytovaní servisných služieb.



Uchádzač predloží zároveň Jednotkový cenník úkonov a sadzieb za normohodiny vykonaných
prác, ktorý bude obsahovať pevné a nemenné jednotkové ceny požadovaných úkonov
a hodinových sadzieb a bude následne tvoriť prílohu zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
V jednotkových cenách úkonov musia byť zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s
plnením predmetu zmluvy. Jednotkové ceny uchádzač uvedie v zložení: euro bez DPH.



Ponúknuté jednotkové ceny úkonov, sadzby za normohodiny, ako aj percentuálna sadzba zľavy
za dodanie originálnych náhradných dielov, budú počas celej doby platnosti zmluvy pevné
a nemenné.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.

Podmienky uzavretia zmluvy

1.1.

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb podľa
§ 11 ZVO a podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom (ďalej
„Zmluva“).

1.2.

Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s nižšie uvedeným vzorom
a ďalšími podmienkami stanovenými v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač môže do návrhu
Zmluvy oproti vzoru doplniť iba údaje označené na doplnenie uchádzačom. V prípade, že uchádzač
mieni realizovať predmet plnenia aj prostredníctvom subdodávateľov, bude Zmluva v čl. X Spoločné
a záverečné ustanovenia obsahovať ustanovenia označené ako ALT1, v opačnom prípade uchádzač
v návrhu použije ustanovenia označené ako ALT2, v súlade s tým uchádzač vyberie alternatívu
prílohy č. 7 k Zmluve. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky
stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač bude
písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z tejto verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.

1.3.

V prípade, ak bude elektronická aukcia a jej výsledok znamenať zmenu jednotkových cien a výšky
percentuálnej sadzby zľavy z ceny originálnych náhradných dielov úspešnej ponuky, bude súčasťou
oznámenia o výsledku hodnotenia ponúk aj výzva na predloženie aktualizovaného návrhu Zmluvy
s cenami a výškou percentuálnej zľavy v súlade s výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný
uchádzač bude povinný doručiť obstarávateľovi aktualizovaný návrh Zmluvy do 10 dní od doručenia
výzvy.

2.

Vzor Zmluvy
VZOR
RÁMCOVÁ ZMLUVA
o poskytovaní servisných služieb
uzavretá v zmysle § 11 ZVO a § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom
znení
medzi

Objednávateľ:
Názov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO:
42181810
DIČ:
2023106679
V zastúpení:
Ing. Peter Žiga, PhD., minister
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000389046/8180
Web:
www.enviro.gov.sk
(ďalej len „objednávateľ")
a
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
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V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Web:
(ďalej len „poskytovateľ")
Preambula
Rámcová zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom
v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, na obstaranie nadlimitnej zákazky „Servis
služobných motorových vozidiel MŽP SR“ (ďalej „Verejná súťaž“). Verejná súťaž bola vyhlásená
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. ..........
zo dňa ............. pod značkou .........
Čl. I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom plnenia podľa tejto rámcovej zmluvy je stanovenie podmienok pre poskytovanie servisných
služieb, a to vykonávanie servisu, opravárenskej činnosti, údržby, prehliadok a kontrol služobných
vozidiel zo strany poskytovateľa v prospech objednávateľa. Servisné služby podľa predchádzajúcej vety
bude poskytovateľ poskytovať na základe čiastkových zmlúv objednávateľovi a ostatným organizáciám,
pre ktoré objednávateľ titulom príkazných zmlúv zabezpečuje obstaranie servisných služieb.

2.

Za servisné služby sa na účely tejto zmluvy považuje najmä no nielen:
- servis a oprava služobných motorových vozidiel,
- zabezpečenie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov na služobných motorových vozidlách,
- bežné opravy služobných motorových vozidiel,
- opravy motorových vozidiel pri poistných udalostiach,
- vykonávanie predpísaných pravidelných a nepravidelných servisných prehliadok na základe výrobcom
predpísaných cyklov,
- vykonávanie bežných opráv služobných motorových vozidiel a opráv motorových vozidiel po dopravných
nehodách vrátane opráv elektrického systému, karosérií, dverí, zámkov, okien, lakovania a obmeny
pneumatík, vrátane diskov, nastavenia a vyvažovania kolies a pod.,
- všetky ostatné služby súvisiace s údržbou služobných motorových vozidiel podľa Špecifikácie služieb
v prílohe č. 1

3.

Presné vymedzenie služieb tvoriacich predmet rámcovej zmluvy je obsahom Špecifikácie služieb, ktorá
ako príloha pod por. č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.

Poskytovanie služieb podľa ods. 1, 2 a 3 bude vykonávané na služobných vozidlách objednávateľa,
ktorých Zoznam tvorí prílohu č. 3.
Čl. II
Odplata za poskytovanie služieb a platobné podmienky

Za poskytovanie servisných služieb podľa tejto rámcovej zmluvy prináleží poskytovateľovi odplata, ktorej
výška bude stanovená na základe množstva skutočne poskytnutých služieb a plnení a to nasledovne:
5.

Pravidelné a nepravidelné servisné úkony na služobných motorových vozidlách budú oceňované podľa
cenníka servisných úkonov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Jednotkové ceny servisných úkonov
uvedené v cenníku podľa predchádzajúcej vety sú poskytovateľom garantované počas celej doby trvania
zmluvného vzťahu.

6.

Odplata za poskytovanie služieb iných ako sú pravidelné a nepravidelné servisné úkony podľa
predchádzajúceho bodu bude účtovaná ako súčet ceny práce a ceny za dodanie originálnych náhradných
dielov.
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a) Cena práce bude stanovená ako súčin príslušnej sadzby za normohodinu podľa zaradenia
vozidla do tried (nižšia trieda, stredná a vyššia) a počtu skutočne odpracovaných hodín, pričom
rozsah vykonaných prác bude poskytovateľom objednávateľovi fakturovaný v zmysle všeobecne
platných noriem spotreby práce vydaných príslušným importérom značky motorového vozidla,
alebo podľa všeobecne uznávaných noriem spotreby práce.
Sadzba za normohodinu – vozidlá nižšej triedy: .................bez DPH
Sadzba za normohodinu – vozidlá strednej triedy: ..............bez DPH
Sadzba za normohodinu – vozidlá vyššej triedy: ................bez DPH
b) Cena za dodanie originálnych náhradných dielov bude účtovaná ako cena podľa cenníka
dovozcu aktuálna v čase dodania po odpočítaní poskytovateľom garantovanej zľavy. Zľava
z ceny originálnych náhradných dielov vo výške ....% je poskytovateľom garantovaná počas celej
doby trvania zmluvného vzťahu.
7.

Výška cien za poskytovanie servisných služieb je určená v zmysle zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Odplata za poskytovanie servisných služieb účtovaná podľa tohto článku je bez
DPH.

8.

Odplata za poskytovanie služieb podľa Článku II tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady a výdavky
poskytovateľa vynaložené v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, a to vrátane príplatkov za prácu
nadčas, vo sviatok atď.

9.

Jednotkové ceny pravidelných a nepravidelných úkonov, sadzby za výkon práce v normohodinách podľa
tried a zľava z ceny originálnych náhradných dielov sú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy pevné
a nemenné.

10. Celková cena za poskytovanie služieb na základe tejto rámcovej zmluvy neprekročí maximálnu výšku
884.510,00 € bez DPH (slovom osemstoosemdesiatštyri tisíc päťsto desať eur) (ďalej „Maximálna
cena“).
11. Odplata bude platená na základe faktúr poskytovateľa, vystavených po poskytnutí služieb, bezhotovostne
na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Vo faktúre poskytovateľ podľa povahy plnenia
uvedie buď jednotkovú cenu úkonu podľa cenníka servisných úkonov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
alebo uvedie počet odpracovaných normohodín spolu s rozpisom použitých náhradných dielov, dodaných
za cenu po odpočítaní garantovanej zľavy.
12.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Riadne vystavená faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi. Súčasťou riadne vystavenej faktúry je písomná objednávka, obojstranne potvrdený
zákazkový list a preberací protokol potvrdený poverenou osobou objednávateľa.

13.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané, alebo zmluvne dojednané náležitosti,
resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru
bezodkladne vrátiť. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová (tridsať) 30 dňová lehota
splatnosti.

14.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť
tretej osobe a ani ich založiť v prospech tretej osoby.
Čl. III
Všeobecný postup pri poskytovaní servisných služieb

15. Poskytovateľ je povinný poskytovať odberateľovi servisné služby podľa tejto rámcovej zmluvy, vykonávať
údržbu a opravy služobných motorových vozidiel a taktiež dodávať originálne náhradné diely na základe
písomnej objednávky. Objednávku doručí objednávateľ elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu
poskytovateľa dohodnutú v čiastkovej zmluve. Objednávka bude obsahovať najmä (i) názov
objednávateľa, (ii) miesto kde sa vozidlo nachádza, (iii) označenie požadovaného pravidelného
a nepravidelného servisného úkon alebo (iv) opis inej požadovanej servisnej služby.
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16. Miestom poskytovania služieb tvoriacich predmet zákazky budú spravidla servisné prevádzky
poskytovateľa služieb.
a)

Preberacie body poskytovateľa určené na protokolárne prevzatie pojazdných služobných vozidiel
poskytovateľom a ich spätné odovzdanie po poskytnutí servisných služieb nesmú byť
vo vzdialenosti väčšej ako 20 km od miesta, na ktorom sa servisované služobné motorové vozidlo
nachádza počas bežnej prevádzky. Údaje o mieste lokalizácie vozidiel počas bežnej prevádzky sa
nachádzajú v tabuľke, ktorá je Prílohou č. 3 zmluvy. Ak nie je možné preberať a odovzdávať
služobné vozidlá v takto stanovenej vzdialenosti, bude prebiehať preberacie a odovzdávacie konanie
priamo u objednávateľa v mieste lokalizácie vozidla podľa Prílohy č. 3.

b)

Preberacie body na protokolárne prevzatie nepojazdných služobných vozidiel budú miesta, na
ktorých sa vozidlá stali nepojazdnými a ktoré telefonicky oznámil poverený pracovník objednávateľa
poskytovateľovi.

17. Poskytovateľ sa zaväzuje prevziať vozidlo na opravu, alebo výkon pravidelných a nepravidelných
servisných úkonov
a)

do 4 hodín od doručenia objednávky, v prípade prevzatia vozidla v preberacom bode. Lehota platí v
prípade ak bude objednávka doručená v pracovný deň najneskôr do 12:00 hod. V ostatných
prípadoch je poskytovateľ povinný prevziať vozidlo od 8:00 nasledujúceho pracovného dňa.

b)

do 24 hodín od doručenia objednávky, v prípade prevzatia vozidla u objednávateľa.

Všetky servisné služby je povinný poskytovateľ začať poskytovať bezodkladne po prevzatí vozidla.
18. Pri preberaní motorového vozidla podpíšu zmluvné strany preberací protokol s uvedením identifikácie
motorového vozidla (najmä ŠPZ a VIN číslo vozidla), stavu najazdených kilometrov, stavu PHM
odpísaním dojazdovej vzdialenosti a dátumu a času prebratia vozidla. Vyhotovenie preberacieho
protokolu podľa predchádzajúcej vety v listinnej podobe a v počte najmenej dvoch exemplárov (pre každú
zmluvnú stranu jeden) je povinnosťou poskytovateľa služieb.
19. V prípade opráv nepojazdných vozidiel začne poskytovanie služby odťahom, alebo odvozom vozidla
z miesta, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným. Pre telefonické nahlasovanie porúch musia byť
poverení pracovníci poskytovateľa k dispozícii 24 hodín denne a sú povinní začať poskytovať služby
bezodkladne po prijatí telefonátu, pričom odťah musí byť vykonaný najneskôr do šiestich hodín od
nahlásenia poruchy. V prípade mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok môže byť lehota
podľa predchádzajúcej vety dohodou primerane predĺžená. Pre vyhotovenie preberacieho protokolu
v prípade odťahu, alebo odvozu nepojazdného motorového vozidla platia ustanovenia bodu 18. tohto
článku v nezmenenom rozsahu.
20. Ak poskytovateľ po prevzatí služobného vozidla počas kontroly za účelom zistenia rozsahu opráv, resp.
údržby zistí, že na vozidle boli vykonané neodborné zásahy, alebo že došlo k manipulácii s tachometrom,
alebo vozidlo javí známky nadmerného opotrebovania, či zjavného poškodenia, je o takýchto
skutočnostiach povinný bezodkladne informovať objednávateľa.
21. Ak dôjde k poruche služobného vozidla, poskytovateľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí bezodkladne
odťah, alebo odvoz vozidla do svojho najbližšie dostupného servisného strediska.
22.

Ak dôjde k poškodeniu služobného vozidla pri havárii, poskytovateľ začne s plnením až po vykonaní
odhadu škody poisťovňou, v ktorej je vozidlo poistené, alebo po obdržaní stanoviska objednávateľa,
v ktorom mu bude udelený výslovný pokyn na bezodkladné začatie poskytovania servisných služieb.

23. Po protokolárnom prevzatí vozidla poskytovateľ vykoná v lehote do 24 hodín predbežné ocenenie
objednávateľom požadovaných servisných služieb v rozsahu a spôsobom ustanoveným v Čl. II rámcovej
zmluvy a stanoví termín na prebratie opraveného služobného vozidla objednávateľom. Predbežnú cenu je
poskytovateľ povinný odsúhlasiť písomne s objednávateľom, alebo s objednávateľom poverenou osobou.
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24. Odsúhlasenú predbežnú sumu nie je možné v priebehu poskytovania servisných služieb a vykonávania
opráv prekročiť o viac ako 8%. V prípade, že by si postup vyžadoval navýšenie odsúhlasenej predbežnej
sumy o viac ako 8%, je túto skutočnosť poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi,
alebo objednávateľom poverenej osobe a prerušiť výkon poskytovania servisných služieb do doby
odsúhlasenia novej navýšenej sumy objednávateľom.
25. Pre stanovovanie predpokladaných termínov dodania plnení servisných služieb platí vo všeobecnosti, že
servisné služby budú dodávané nasledovne:





drobné servisné služby a pravidelné servisné prehliadky – 1 hod. až 1 pracovný deň od prevzatia
vozidla poskytovateľom,
bežné servisné služby (opravy podvozku, výmena dielov) – do 2 pracovných dní od prevzatia vozidla
poskytovateľom,
výmena častí karosérie, lakovanie – 1 až 3 pracovné dni od prevzatia vozidla poskytovateľom,
veľké servisné služby a havárie – do 5 až 7 pracovných dní od prevzatia vozidla poskytovateľom.

Dohodou zmluvných strán môžu byť dodacie lehoty s prihliadnutím na okolnosti dojednané individuálne
a je prípustné, aby sa takto dojednané dodacie lehoty odchýlili od všeobecne stanovených lehôt
maximálne o 15 pracovných dní.
26.

Ak pri výkone servisných prác a poskytovaní servisných služieb nastanú nepredvídané okolnosti, ktoré
poskytovateľovi odôvodnene znemožnia odovzdať služobné motorové vozidlo po vykonaní služieb, opráv
alebo údržby objednávateľovi v termíne stanovenom v súlade s ustanovením bodu 25, je možné po
vzájomnej dohode zmluvných strán určiť náhradný termín na odovzdanie. Odovzdanie vozidla
v náhradnom termíne podľa predchádzajúcej vety nie je na účely tejto zmluvy považované za omeškanie
poskytovateľa s plnením.

27. Objednávateľ pri preberaní služobného vozidla skontroluje poskytnutie objednaných služieb a ich
prevzatie potvrdí podpisom na preberacom protokole. Potvrdenie prevzatia poskytnutých služieb formou
preberacieho protokolu nemá vplyv na záruku za práce a dodané náhradné diely a nie je spôsobilé
vyvolať zánik prípadných budúcich reklamačných nárokov objednávateľa.
28. Objednávateľ pri preberaní služobného vozidla zároveň prekontroluje stav nádrže a množstvo PHM,
pričom dojazdová dráha nesmie byť kratšia ako bolo zaprotokolované pri odovzdaní vozidla. V opačnom
prípade je poskytovateľ povinný škodu vo výške hodnoty zisteného rozdielu v objemoch PHM
objednávateľovi bezodkladne nahradiť. Cena za pohonné hmoty bude určená nasledovne:
a) cena nafty ako mesačná priemerná cena nafty za príslušný mesiac za jeden liter podľa
údajov
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58612) a
b) cena benzínu ako mesačná priemerná cena benzínu za príslušný mesiac za jeden liter
podľa
údajov
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58612).
29. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy používať výhradne originálne
náhradné diely, resp. súčiastky a zodpovedá za riadne poskytnutie servisných služieb spočívajúcich
najmä no nielen vo výkone opráv a údržby služobných motorových vozidiel objednávateľa.
Čl. IV
Trvanie a zánik zmluvy
30. Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania
Maximálnej ceny, ak toto nastane skôr.
31. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy možno ukončiť aj:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy najmä avšak nielen v prípade, ak poskytovateľ alebo
objednávateľ opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a bol na možnosť
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odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou stranou písomne upozornený,
c) písomnou výpoveďou celej zmluvy alebo jej časti zo strany objednávateľa bez udania
dôvodu s (tridsať) 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná
výpoveď druhej zmluvnej strane.
Čl. V
Miesto poskytovania služieb
32. Miestom poskytovania služieb sa podľa tejto rámcovej zmluvy rozumejú servisné prevádzky
poskytovateľa, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy pod por. číslom 5.
Čl. VI
Záručná doba
33. Poskytovateľ dáva objednávateľovi záruku na všetky poskytnuté servisné služby a s nimi spojené plnenia
24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania plnenia
objednávateľovi, alebo objednávateľom oprávnenej osobe. Dokladom osvedčujúcim odovzdanie plnenia
na účely stanovenia začiatku plynutia záručnej doby je dohodou zmluvných strán výlučne preberací
protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, alebo ich oprávnenými osobami.
Čl. VII
Zmluvné pokuty
34. Za každé nesplnenie povinnosti poskytovateľa uzavrieť čiastkovú zmluvu v zmysle podmienok Čl. IX tejto
zmluvy, zaplatí poskytovateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000,- EUR.
35. Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania
s poskytovaním servisných služieb podľa tejto rámcovej zmluvy.
36. Ak poskytovateľ neodstráni reklamované vady poskytnutých servisných služieb v dohodnutej lehote,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania s odstránením
reklamovaných vád.
37. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, môže poskytovateľ uplatniť voči nemu úrok
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.

Čl. VIII
Práva a povinnosti zmluvných strán
38. Poskytovateľ je povinný poskytovať servisné služby počas celého trvania zmluvného vzťahu s
vynaložením odbornej starostlivosti, hospodárne a efektívne, pričom musí postupovať podľa požiadaviek
objednávateľa a dbať na jeho oprávnené záujmy.
39. Pri poskytovaní servisných služieb je poskytovateľ povinný objednávateľovi dodávať výlučne nové
originálne náhradné diely a súčiastky, ktoré sú zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb. Porušenie
povinnosti podľa predchádzajúcej vety je považované za závažné porušenie zmluvy a zakladá
objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.

Čl. IX
Osobitné ustanovenia o uzatvorení čiastkových zmlúv
40. Zmluvné strany osvedčujú vedomosť, že na základe tejto rámcovej zmluvy bude konkrétna realizácia
poskytovania servisných služieb spočívať v poskytovaní plnenia priamo organizáciám, pre ktoré vykonal
objednávateľ ako príkazník a centrálna obstarávacia organizácia proces verejného obstarávania a na
základe príkazných zmlúv uzatvoril túto rámcovú zmluvu ako právny titul na následné uzatvorenie
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čiastkových zmlúv o poskytovaní servisných služieb medzi poskytovateľom a organizáciami, v majetku
a užívaní ktorých služobné motorové vozidlá, pre ktoré bolo poskytovanie servisných služieb dojednané
sú.
41. Z dôvodu uvedeného v bode 40. je poskytovateľ povinný s organizáciami uvedenými v Prílohe č. 3
uzatvoriť v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej zmluvy a za podmienok
uvedených v tejto rámcovej zmluve, čiastkové zmluvy o poskytovaní servisných služieb. Čiastkové zmluvy
uzatvorené podľa predchádzajúcej vety musia obsahovať ustanovenie o maximálnej predpokladanej
sume, ktorú organizácie môžu vynaložiť na úhradu odplaty za poskytovanie servisných služieb počas
celej doby trvania zmluvného vzťahu nasledovne:

Servis služobných automobilov – maximálny finančný limit jednotlivých
organizácií.

Organizácia

Finančný limit výdavkov
za 48 mesiacov v eur bez
DPH
149 600

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Environmentálny fond

4 400

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

236 500

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

25 300

Slovenské banské múzeum

9 240
83 600

Slovenská agentúra životného prostredia
Výskumný ústav vodného hospodárstva

44 000
129 470

Slovenský hydrometeorologický ústav
Zoologická záhrada Bojnice

26 400

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

66 000
110 000

Spolu

884 510

42. Čiastkové zmluvy musia obsahovať zoznam osôb poverených objednávateľom vykonávať za
objednávateľa úkony predpokladané touto rámcovou zmluvou, menovite vystavovať objednávky,
odsúhlasovať predbežné ceny a termíny plnenia, podpisovať zákazkové listy, odovzdávať a preberať
služobné motorové vozidlá, to všetko v súvislosti s poskytovaním servisných služieb a zároveň
poskytovať za stranu objednávateľa požadovanú primeranú súčinnosť.

Čl. X
Spoločné a záverečné ustanovenia
[ALT 1 – realizácia prostredníctvom subdodávateľov]
43. Prílohou č. 7 tejto Rámcovej zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov,
ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia. V prípade, ak má počas plnenia Rámcovej zmluvy
Poskytovateľ záujem zmeniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1
ZVO,
b)
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
Zmenu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením Poskytovateľa, že tento spĺňa podmienky § 26 ods.
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1 ZVO a aktualizovaným znením Prílohy č. 7 musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3
pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť ak nie sú
splnené podmienky uvedené v bode a) a b) vyššie.
[ALT 2 – realizácia bez subdodávateľov] (Pri uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom sa bude
aplikovať alternatíva, resp. to ustanovenie, ktoré bude reflektovať skutkový stav nastolený v procese
verejného obstarávania)
Prílohou č. 7 tejto Rámcovej zmluvy je čestné vyhlásenie Poskytovateľa, že predmet plnenia bude
realizovať sám, bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. V prípade, ak bude mať
počas plnenia Rámcovej zmluvy Poskytovateľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa
bude podieľať na realizácii predmetu plnenia, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)
každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO,
b)
každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky
v rovnakej kvalite, ako Poskytovateľ,
Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením Poskytovateľa, že tento spĺňa podmienky § 26
ods. 1 ZVO musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím
plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo podiel na realizácii plnenia subdodávateľom odmietnuť
ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode a) a b) vyššie.
44. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
§ 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. dňom nasledujúcim po jej
zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
45. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky rozpory, ktoré vzniknú medzi nimi po dobu platnosti tejto zmluvy, riešiť
prednostne dohodou. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode, je oprávnená ktorákoľvek z nich
požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.
46.

Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah
založený touto rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonníkom.

47. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ
a dve (2) vyhotovenia poskytovateľ.
48. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Ak sa
niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá
účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy.
49.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť
zmluvu. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického
alebo fyzického nátlaku.

Neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody tvoria tieto prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia servisných služieb [dokument totožný s obsahom Časti B.1 súťažných podkladov]
Príloha č. 2: Jednotkový cenník servisných úkonov a sadzieb za normohodiny [uchádzačom vypracovaný
cenník v súlade prílohou č. 7 súťažných podkladov]
Príloha č. 3: Zoznam organizácií a im prináležiacich vozidiel, pre ktoré je poskytovanie servisných služieb
rámcovou zmluvou
dojednané, spolu s údajom o zatriedení vozidiel do tried a miestom
ich lokalizácie počas bežnej prevádzky. [dokument totožný s obsahom prílohy č. 5 súťažných
podkladov]
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Príloha č. 4: Zoznam databáz, ktoré obsahujú oficiálne cenníky originálnych náhradných dielov dodávaných
autorizovanými dovozcami jednotlivých značiek motorových vozidiel. Uvedené cenníky sú
východiskom pre výpočet ceny za dodanie náhradných dielov aktuálnej v čase ich dodania,
pričom konkrétna cena účtovaná objednávateľovi bude určená ako cenníková cena
za dodanie náhradných dielov aktuálna v čase dodania verejnému obstarávateľovi po
odpočítaní poskytovateľom garantovanej percentuálnej zľavy na náhradné diely. [dokument
totožný s obsahom prílohy č. 6 súťažných podkladov]
Príloha č. 5: Zoznam servisných prevádzok poskytovateľa s uvedením adries, zodpovedných osôb
a kontaktných údajov [doplní uchádzač s uvedením názvu prevádzky a presnej adresy]
Príloha č. 6: Vzor Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
Príloha č. 7 - [ALT 1 ] Zoznam subdodávateľov/ [ALT 2 ] čestné vyhlásenie(doplní uchádzač).
V Bratislave, dňa .......................2013

V .........................., dňa .............2013

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

....................................
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister

VZOR
Príloha č. 6 Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
Čiastková zmluva o poskytovaní servisných služieb k Rámcovej zmluve o poskytovaní servisných
služieb č. ................ uzatvorenej dňa ............................
podľa § 11 ZVO a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „čiastková zmluva o poskytovaní servisných služieb“)
medzi zmluvnými stranami :
Objednávateľ:
(bude uvedená príslušná organizácia zo zoznamu organizácií, pre ktoré bolo na základe príkazných
zmlúv zabezpečené obstaranie servisných služieb Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky ako centrálnou obstarávacou organizáciou)
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Web:
(ďalej len „objednávateľ")
a
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
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IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Web:
(ďalej len „poskytovateľ")

Článok I
Predmet zmluvy
1.1. Zmluvné strany osvedčujú skutočnosť, že sa dôkladne oboznámili s obsahom Rámcovej zmluvy
o poskytovaní servisných služieb č. ......... uzatvorenej dňa ........ podľa § 11 ZVO a § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky ako objednávateľom a poskytovateľom (ďalej len „rámcová zmluva“),
ktorá je identifikovaná v Prílohe č. 1.
1.2. Podpísaním tejto čiastkovej zmluvy objednávateľ pristupuje k rámcovej zmluve o poskytovaní servisných
služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
ako objednávateľom.
1.3. Objednávateľ preberá práva a povinnosti objednávateľa v rozsahu práv a povinností objednávateľa
vyplývajúcom z Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom
a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
1.4. Zmluvné strany týmto zároveň uzatvárajú osobitnú dohodu o obsahových náležitostiach
predpokladaných Rámcovou zmluvou o poskytovaní servisných služieb v čl. IX Osobitné ustanovenia
o uzatvorení čiastkových zmlúv.
Článok II
Osobitné ustanovenia
2.1 Maximálna cena (maximálny finančný limit), ktorú môže objednávateľ vynaložiť na úhradu odplaty za
poskytovanie servisných služieb počas celej doby trvania zmluvného vzťahu je ................. EUR
(slovom....................) bez DPH. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo nevyčerpať celú maximálnu
predpokladanú sumu podľa predchádzajúcej vety, pričom poskytovateľ toto právo bezvýhradne
akceptuje.
2.2 Miestom pre poskytovanie servisných služieb bude:
2.3 Kontaktná osoba za objednávateľa je:
2.4 Kontaktná osoba za poskytovateľa je:
2.5 Nakoľko je objednávateľ prijímateľom finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a tieto budú
sčasti, alebo úplne použité na úhradu odplaty za poskytovanie servisných služieb, je poskytovateľ
povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s poskytovaním servisných služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb a tiež
všetkých zmlúv, na základe ktorých sú finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ
objednávateľovi poskytované a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby
oprávnené sa považujú:
a)
b)
c)
d)

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskej únie.
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(toto ustanovenie sa bude aplikovať len v prípade organizácií, ktoré budú na financovanie
využívať prostriedky z fondov EÚ)
Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1 Táto čiastková zmluva o poskytovaní servisných služieb podlieha povinnému zverejneniu v súlade so
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ preto zverejní Čiastkovú zmluvu o poskytovaní
servisných služieb aj na svojom webovom sídle.
3.2 Objednávateľ osvedčuje skutočnosť, že splnomocnil Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky ako objednávateľa na vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s Rámcovou zmluvou
o poskytovaní servisných služieb, a to najmä no nielen na úkony súvisiace s ukončením platnosti
Rámcovej zmluvy a s uplatnením sankcií voči poskytovateľovi.
3.3 Čiastková zmluva o poskytovaní servisných služieb nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a uzatvára sa na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do uplynutia
doby, na ktorú je uzatvorená Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb medzi poskytovateľom
a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako objednávateľom.
3.4 Neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb je fotokópia rovnopisu
Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky ako objednávateľom.
3.5 Pokiaľ v Čiastkovej zmluve o poskytovaní servisných služieb nie je ustanovené inak, práva a povinnosti
zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb uzatvorenej
medzi poskytovateľom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3.6 Platnosť tejto Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb môže pred uplynutím doby uvedenej v
bode 3.3. tohto článku dohody o pristúpení zaniknúť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c) písomným odstúpením od Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
3.7 Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah výpoveďou s dvojmesačnou
výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3.8 Odstúpiť od Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb môže ktorákoľvek zmluvná strana
z dôvodu podstatného porušenia Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb alebo Rámcovej
zmluvy o poskytovaní servisných služieb, alebo z dôvodu nemožnosti plnenia Rámcovej zmluvy
o poskytovaní servisných služieb. Odstúpenie od Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb je
účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, prípadne dňom odmietnutia
prevzatia písomného odstúpenia od Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb druhou
zmluvnou stranou.
3.9 Platnosť Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zaniká zánikom platnosti Rámcovej zmluvy
o poskytovaní servisných služieb.
3.10 Čiastková zmluva o poskytovaní servisných služieb je vyhotovená
jeden rovnopis zostane poskytovateľovi, jeden rovnopis zostane
Slovenskej republiky ako objednávateľovi na základe Rámcovej
služieb a štyri rovnopisy zostanú objednávateľovi na základe
servisných služieb.
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3.11 Čiastkovú zmluvu o poskytovaní servisných služieb je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba
očíslovanými písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Čiastkovú zmluvu o poskytovaní servisných služieb prečítali a jej
obsahu porozumeli. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni, ani za
obzvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V ............................... dňa...................

V........................... dňa..................

.......................................................
titul meno a priezvisko, funkcia

.......................................................
titul meno a priezvisko, funkcia

Príloha č. 1 k Čiastkovej zmluve o poskytovaní servisných služieb

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Web:
Kontaktná osoba:
e-mail:
Na základe príkaznej zmluvy č. XXX uzatvorenej dňa XXX bola stanovená predpokladaná hodnota do
Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb k Rámcovej zmluve o poskytovaní servisných služieb na
XXX EUR s bez DPH. Ministerstvo životného prostredia, ako centrálna obstarávacia organizácia, je
oprávnená po vyčerpaní tohto limitu ukončiť platnosť Čiastkovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb.
Špecifikácia servisných služieb je uvedená v Článku I Rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb č.
.......... uzatvorenej dňa ...............................
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PRÍLOHA Č. 1
Identifikácia verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa – centrálna obstarávacia organizácia:
Názov organizácie:

Ministerstvo životného prostredia SR

Adresa organizácie:

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO:

42181810

DIČ:

2023106679

V zastúpení:

Ing. Peter Žiga, PhD., minister

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000389046/8180

Web:

www.enviro.gov.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Viera Medveďová

e-mail:

verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk

Adresa dodania predmetu zákazky:

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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PRÍLOHA Č. 2
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

1.

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za
účelom predloženia ponuky v súťaži na realizáciu predmetu zákazky „Servis služobných
motorových vozidiel MŽP SR“ sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.
Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

2.

V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím
zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému
obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v SR.

V......................... dňa...............

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania

................................................

IČO:

meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania

................................................

IČO:

meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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PRÍLOHA Č. 3
PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak
ide o fyzickú osobu)
2. ...
udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Servis služobných motorových vozidiel MŽP SR“, vrátane konania
pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a z nej vyplývajúcich právnych vzťahov.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca
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PRÍLOHA Č. 4
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO

1

Navrhovaná cena v eur
bez DPH/ zľava v %

1

NIE

DPH

Navrhovaná cena
v eur s DPH

Celková predpokladaná cena za
pravidelné servisné úkony
a spotrebu práce v normohodinách

Výška zľavy z ceny originálnych
náhradných dielov v %

-

.............................................................

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

Meno
Funkcia

1 nehodiace prečiarknuť
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PRÍLOHA Č. 5 KOMPLETNÝ ZOZNAM
SLUŹOBNÝCH VOZIDIEL DELENÝ PODĽA
ORGANIZÁCIÍ SO ZARADENÍM DO TRIED
A MIESTOM LOKALIZÁCIE VOZIDIEL
POČAS BEŽNEJ PREVÁDZKY
(TABUĽKA)
TABUĽKA JE POSKYTNUTÁ ZÁUJEMCOM V ELEKTRONICKEJ FORME VO FORMÁTE XLC.
NA CD
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PRÍLOHA Č. 6
ZOZNAM DATABÁZ CIEN NÁHRADNÝCH DIELOV (TABUĽKA)

Značka motorového vozidla
Škoda
Opel
Mitsubishi
Renault
Fiat
Audi
Seat
VW
Dacia
Ford
Suzuki
Citroen
Volvo
Honda
Land Rover
Mercedes
Peugeot
Nissan
Hyundai
Kia
Mazda
Toyota

Databáza cien originálnych náhradných dielov
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
www.partslink24.com
Caris
service.citroen.com
Vida
Epc
Magic
Incadea
Dms
BarIS/Caris
Caris
Incadea
Mazdaportal
Caris
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PRÍLOHA Č.7
JEDNOTKOVÝ CENNÍK ÚKONOV A SADZIEB ZA NORMOHODINY – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (CENOVÁ TABUĽKA)
Plnenie
P.č.

Názov položky
úkon

1

cena
Predpokladané
množstvo na 48
mesiacov

normohodina

diagnostiku porúch prostredníctvom RJ a opravu podľa
výsledku
montáž certifikovaných zabezpečovacích zariadení

1618

výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena
akumulátorov
diagnostika (geometria a nastavenie svetiel)

2852

servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba
systému
odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu a emisnú
kontrolu, jej výkon
odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu a emisnú
kontrolu - N1
umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby zadarmo

1019

výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov)

1919

70

1700

1220
360
1870

oprava defektov, vyváženie, hustenie

820

obmena a likvidácia ojazdených a poškodených
pneumatík
oprava poškodených plechových a hliníkových diskov,
resp. zabezpečenie nových (vážne poškodenie)

842

očistenie, zabalenie

544

330

kontrola, nastavenie geometrie prívesov a návesov

20

obhliadka havarovaného vozidla zmluvným partnerom
poisťovne
asistencia pri odpredaji vozidiel

208
7

asistencia pri nákupe nových vozidiel

6

zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov na
dopravnom inšpektoráte
zabezpečenie pravidelných technických a emisných
kontrol
dovoz a odvoz klienta do kancelárie

114
1111
208

náhradné vozidlo počas opravy

6

riešenie poistných udalostí

128

vyčistenie vozidla

1188
výkon práce - normohodiny
NT
výkon práce - normohodiny
ST
výkon práce - normohodiny
VT
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6355
3387
5730

j. cena bez
DPH

sadzba/normohodina

celková
cena bez
DPH

DPH

celková cena s
DPH
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PRÍLOHA Č. 8
ČESTNÉ VYHLÁSENIE V ZMYSLE § 32 ODS. 11 ZVO (VZOR)*
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý
predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na
obstaranie predmetu Servis služobných motorových vozidiel MŽP SR (ďalej len „predmet zákazky“) vo
Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] pod číslom [doplniť číslo oznámenia z Vestníka],
týmto
čestne vyhlasujem,
že podmienku účasti [doplniť celý text príslušnej podmienky účasti] spĺňam v čase predloženia ponuky.
[Z uchádzačom predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa predmetnú
podmienku účasti stanovenú verejným obstarávateľom (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu
predkladania ponuky. Pokiaľ príslušná podmienka účasti má stanovenú aj minimálnu úroveň štandardu,
uchádzač do čestného vyhlásenia doplní aj odsek obsahujúci informácie o tom ako spĺňa predmetnú
podmienku účasti a verejným obstarávateľom, požadované doklady potvrdzujúce tieto informácie predloží
iba úspešný uchádzač alebo uchádzači v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 ZVO:]
Splnenie požadovanej minimálnej úrovne štandardu preukážem nasledovne: [doplniť spôsob splnenia
podmienky účasti – napr. v prípade podmienky účasti podľa bodu 3.1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov uchádzač uvedie zoznam poskytnutých služieb s požadovanými
údajmi a potvrdenia odberateľov o poskytnutých službách – referenčné listy predloží iba úspešný uchádzač
alebo uchádzači v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 ZVO].
Zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak bude moja ponuka verejným obstarávateľom vyhodnotená ako
úspešná, predložím verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 ZVO doklady preukazujúce splnenie tejto
podmienky účasti v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že všetky doklady, ktorými preukazujem splnenie podmienok
účasti musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa predkladám ponuku do verejnej súťaže. To platí aj
pre doklady, ktoré budú predkladané v zmysle § 44 ods. 1 v nadväznosti na toto čestné vyhlásenie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis]
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