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VEC 
Informácia na základe Vašej žiadosti 
 
Dňa 04.03.2014 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži  
„Akumulátory pre motorové vozidlá“ 
 
VO pod číslom 38/2014 pod číslom 2456-WYT zo dňa 22.02.2014 
 
Otázka č.1) 
 
v súťažných podkladoch nie je nikde uvedený počet jednotlivých typov akumulátorov, ktoré má verejný 
obstarávateľ záujem zakúpiť. Nakoľko cena sa odvíja od predpokladaného množstva, ktoré plánuje verejný 
obstarávateľ zakúpiť, vás týmto Žiadame o spresnenie množstiev jednotlivých typov akumulátorov, ktoré sú 
predmetom verejného obstarávania. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch je uvedená predpokladaná hodnota zákazky. 
Verejný obstarávateľ ako poskytovateľ servisných a opravárenských služieb, poskytujúci svoje služby 
verejnému, tak aj súkromnému sektoru a pri zohľadnení skutočnosti, že nevyužíva predmet obstarávania 
(akumulátory) pre svoju vlastnú potrebu, ale pre komerčné účely t.j. ďalší predaj, nevie povedať 
predpokladané množstvo jednoltivých akumulátorov, ktoré je závyslé na požiadavkách svojich klientov. 
Verejný obstarávateľ zvolil typ zmluvy ako Rámcovú dohodu, ktorá slúži práve pre takéko prípady a 
uchádzač, ak má záujem zúčastniť sa predmetného verejného obstarávania, musí túto skutočnosť strpieť.    
 
Otázka č.2) 
 
v súťažných podkladoch su uvedené konkrétne značky akumulátorov, ktoré rná verejný obstarávateľ 
záujem zakúpiť. Je podmienkou dodanie akumulátorov presne tých značiek čo sú uvedené v časti B.2 Opis 
predmetu zákazky alebo sa pripúšťa aj ekvivalentná značka s minimálne rovnakými parametrami ? 
 
 



Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ na základe požiadaviek svojich klientov a z vlastnej skúsenosti vyšpecifikoval presné 
parametre a hodnoty, typy a značky, ktorých sa uchádzač je povinný pri vypracovávaní svojej ponuky držať. 
Verejný obstarávateľ zvolil take typy a značky akumulátorov, ktoré sú volne obchodovateľné. Pre 
zachovanie čestnej hospodárskej súťaže majú všetci uchádzači rovnaké východiskové podmienky. Verejný 
obstarávateľ umožnil uchádzačom v časti B.2 Opis predmetu obstarávania, kategóriu (Neoznačný výrobca 
akumulátorv), ktorá zabezpečuje ľubovôľu uchádzača pri vytváraní cenovej ponuky. 
 
Otázka č.3) 
 
Je možné zabezpečenie likvidácie použitých akumulátorov a zhodnotenia cez autorizovanú osobu alebo nie 
? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
V zmylse výzvy na predkladanie ponúk a podmienkam určených v súťažných podkladoch  v časti technická 
alebo odborná spôsobilosť, preukazuje uchádzač doklady, ktoré požadoval verejný obstarávateľ spôsobom a 
formou na to určenou. Je na posúdení uchádzača ako formu pri predmetnej požiadavke zvolí. 
 
 
S pozdravom 
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