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Váš list zn./zo dňa  Naša značka  Vybavuje / tel   Dátum  
 AOAS-4-6/2014 Marek Havaš / 0244250343 07.03.2014 

VEC 
Informácia na základe Vašej žiadosti 
 
Dňa 07.03.2014 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) 
 
Ktore kriteria ma uchadza splnat ? Je potrebne predlozit vsetky informacie a nalezitosti v zmysle vypisanych 
paragrafov, alebo postacuje minimalna pozadovana uroven standardov? Tyka sa to oddielov III.1.2. a 
III.1.3 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
V zmylse výzvy na predkladanie ponúk a podmienkach určených v súťažných podkladoch je uchádzač 
povinný predložiž doklady tak ako sú vypísané v predmetnom oddiely III.1.2. a III. 1.3., t.j.: 
    
3.3.1. § 28 ods. 1 písm. a),  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
3.3.1.AD Zoznam zmlúv (referencií) za predchádzajúce tri roky (2 011,201 2 a 2 013) rovnakého alebo 
podobného charakteru a zložitosti, ako je tento predmet zákazky (akumulátory pre motorové vozidlá), 
pričom zmluvná cena referencií od odberateľov bola sumárne vo výške minimálne 300.000,- EUR za 
predchádzajúce tri roky s uvedením nasledovných údajov: - obchodné meno, adresu sídla alebo miesta 
podnikania odberateľa, - meno, priezvisko, tituly aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, 
kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie, - predmet dodávky, celkovú zmluvnú 
cenu bez DPH, - lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná). Ak odberateľom a) bol 
verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 
obstarávateľ alebo b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je 
možné, uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dodávke tovaru. Potvrdenie o uspokojivom zrealizovaní 
dodávok (potvrdený dôkaz o plnení) musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene odberateľa. 



 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil za požadované hodnotené obdobie (2 011,201 2,2 
013) jednu referenciu o zrealizovaných zákazkách v minimálnom objeme zákazky 20.000,- Eur. 
Uchádzač tieto doklady predkladá v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 
3.3.2. § 29, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
3.3.2.AD Uchádzač predloží Doklad o certifikácii systému manažérstva kvality STN EN ISO radu 9 001 
alebo ekvivalent. 
 
3.3.3. § 28 ods. 1 písm. k),  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : je definované v zákone. 
 
3.3.4. § 28 ods. 1 písm. l) 1, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : je definované v zákone. 
 
3.3.5. § 28 ods. 1 písm. l) 2, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
3.3.5.AD uchádzač predloží vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané 
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody 
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. 
 
3.3.6. § 28 ods. 1 písm. f) 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
3.3.6.AD Uchádzač predloží doklad (Oprávnenie) (súhlas) vydaný príslušným orgánom štátnej správy v 
zmysle zákona č. 223/2 001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. V prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo na území SR ekvivalentný doklad.  
 
S pozdravom 
 
 

 
  
-------------------------------------------------- 
Marek Havaš  
E-VO, s.r.o. 
 
 
 
 
  


