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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie  

1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE  
 

a) Názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.  

IČO: 44855206  

Sídlo: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava  

Krajina: Slovenská republika 

v zastúpení:  Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava 

Telefón: 0961057020  

Fax: 0961057074  

E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk  

Internetová stránka: www.aomvsr.sk  

 

b) Kontakt pre uchádzačov: 

Názov: E-VO, s.r.o. 

IČO: 47197331 

Sídlo: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02  Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Konttaktná osoba: Marek Havaš 

Telefón: +421 2 44 250 343 

Mobil: +421 911 999 349  

E-mail: obstaravanie@e-vo.sk  

Internetová stránka: www.e-vo.sk  

 

c) Kontakt pre doručovanie ponúk: 

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.  

Sklabinská 20, 831 06  Bratislava 

Telefón: 0961057020  

Fax: 0961057074  

E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk 

Pracovný čas: 07 30 hod – 15 30 hod 

 

1. Typ verejného obstarávateľa: podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

2. PREDMET ZÁKAZKY  
2.1 Názov predmetu zákazky:  Akumulátory pre osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá 

 

2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód 
z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO), vrátane číselného kódu služby súvisiacej 
s dodaním tovaru: 
 

31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 
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2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných 
podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
Nie. 
 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia. 

5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY  

Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú. 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava 

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Žilina (Bytčianska 112, 010 75  

Žilina) 

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Banská Bystrica (Mičinská cesta 

21, 974 86  Banská Bystrica) 

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Košice (Priemyselná 1, 040 01 

Košice)  

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Prešov (Kúty 1/A 1, 040 01 

Prešov) 

 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Nitra (Nitra) 

6.2 Predpokladaná lehota ukončenia dodávky je:   

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky je   36 mesiacov 

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Vlastná platba sa bude realizovať po dodaní tovaru formou 
bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr 
je 60 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený verejným 
obstarávateľom.  

8. DRUH ZÁKAZKY 

8.1 Výsledok postupu verejného obstarávania: zadanie zákazky na základe rámcovej dohody s jedným úspešným 
uchádzačom. 

8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť  súťažných 
podkladov  B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti  B.2 Opis predmetu zákazky. 
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9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do  31. 05.2014 . 

9.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľskej organizácie a začaté konanie o námietkach bude 
mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľskej organizácie alebo ak bude 
začatá kontrola postupu obstarávateľskej organizácie podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie 
o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľskej organizácie, oznámi sa uchádzačom 
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

10.    DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI 

10.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou 
a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich 
kombináciou prostredníctvom kontakného miesta v zmysle  Časti I. písm. b) Kontakt pre uchádzačov. 

10.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo 
podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa 
tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie. 

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah 
alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona 
a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná 
forma. 

11.    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch alebo inej 
sprievodnej dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk, môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

Názov: E-VO, s.r.o. 

IČO: 47197331 

Košepondenčná adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02  Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Konttaktná osoba: Marek Havaš 

Telefón: +421 2 44 250 343  

E-mail: obstaravanie@e-vo.sk  

Internetová stránka: www.e-vo.sk 

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená 
najneskôr (v zmysle zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní). 

12.    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
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Časť III. 

Príprava ponuky 

13.    VYHOTOVENIE PONUKY 

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť 
vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Ponuka (jej kópia) musí byť vyhotovená aj na CD, 
resp DVD nosiči. 

13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

13.3 Ponuka sa predkladá 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". Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami 
v súlade so zákonom č.25/2006 o verejnom obstarávaní, tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita 
jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie. 

14.    JAZYK PONUKY 

14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku -  

 slovenský jazyk.  

14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad 
takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

15.    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

15.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa 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 
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

15.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj 
jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazkya je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov 
jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu 
zákazky. 

15.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, ktorý vychádza 
z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého v časti súťažných podkladov  B.2 Opis 
predmetu zákazky. 

15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  
DPH, upozorní v ponuke. 

16.    ZÁBEZPEKA PONUKY 

16.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

17.    OBSAH PONUKY 
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17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

17.1.1 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou organizáciou; 
citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

17.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž 
a podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto 
predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.3 dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných 
podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.4 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že 
v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľskou organizáciou vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov 
požadované právne vzťahy, 

17.1.5 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený 
príjímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

17.1.6 návrh rámcovej dohody, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny: 

17.1.7 doklad o zložení zábezpeky ponuky  (Neuplatňuje sa) 

 

Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie uchádzača podľa bodu 17.1.1 a ďalšie potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa bodov 17.1.2 a 17.1.3 a podľa bodov 17.1.4 až 17.1.7, bude táto ponuka z verejnej 
súťaže vylúčená. 

 

18. NÁKLADY NA PONUKU 

 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia 
lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
vyhlásenej verejnej súťaže. 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

19.    UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

19.1 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej organizácii 
samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľskej organizácii spoločne. 
Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľskou 
organizáciou, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy: Skupina 
dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí stanoviť zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene 
všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny 
pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.  
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19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže 
nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia 
a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

20.    PREDLOŽENIE PONUKY 

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 
členom skupiny dodávateľov. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii. 

20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

21.    OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
21.1 Ponuka sa predkladá 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". Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami 
v súlade so zákonom č.25/2006 o verejnom obstarávaní, tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita 
jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.Uchádzač vloží obe časti ponuky do samostatnej 
nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu 
a označený požadovanými údajmi. 

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk, 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“, obálka č.1 „OSTATNÉ“ a obálka č.2„KRITÉRIÁ“ 
21.2.4 označenie heslom súťaže „Akumulátory“. 

22.    MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.   
Obec (mesto): Bratislava    PSČ: 831 06  
Ulica: Sklabinská 20  
Kontaktné miesto:   Sekretariát - Podateľňa 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť uplynie dňa 14.03.2014  o 09:00   hod. 

22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

23.    DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk.  

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne 
alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak 
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk. 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24.    OTVÁRANIE PONÚK 

24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:  
 Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava. 

24.2 Otváranie ponúk  časť Ostatné sa uskutoční dňa 17.03.2014  o 09:00 hod. 

24.3 Na otváraní ponúk časť Ostatné bez účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená,  sídla 
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na 
adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií určených obstarávateľskou organizáciou na 
hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. 

24.4 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a 
to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a 
otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť 
časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa 
nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako 
časť ponuky, označenú ako "Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom. 

 
25. Na základe § 43 ods. 3 ZVO sa otvárania ponúk podľa § 41 ZVO uchádzači, ktorí predložili ponuku nezúčastňujú a 

nezasiela sa im zápisnica z otvárania ponúk časť „KRITÉRIÁ“. 

26.   PRESKÚMANIE PONÚK 

26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

26.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17,  

26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto 
súťažných podkladoch. 

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných 
podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude 
písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

27.    VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

27.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti:  
27.1.1 osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a 

27.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
27.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 a 
27.1.2.2 technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28, §29, §30.  

27.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok 
účasti: 
27.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, splnenie 

podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

27.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne, 
27.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 
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27.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa 
požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov   

27.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov  A.2 
Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení 
jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

28.    OPRAVA CHÝB 

28.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené pri 
vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
28.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom, 

28.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho 
násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 

28.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 
s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej 
ceny, 

28.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 
správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

28.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného 
súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených 
na hodnotenie ponúk. 

28.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
28.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 

28.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou alebo neurobí opravu chyby v lehote do 2 
dní odo dňa doručenia oznámenia o vykonanej oprave alebo chybe.  

29.    VYHODNOTENIE PONÚK 

29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú 
vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená 
verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich 
uplatnenia. 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

30.    DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky 
najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať 
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého 
súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov atď.). 

30.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 

30.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek 
iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len 
„pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich 
pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 
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zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ 
od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, 
vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, 
budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie. 

31.    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

31.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní podať 
obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu. 

31.2 Uchádzač, ktorý podal obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej 
žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska obstarávateľskej organizácie ku podanej úplnej žiadosti 
o nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku. 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

32.    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

32.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola ukončená elektronickou aukciou, bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk v termíne do 5 dní od skončenia elektronickej aukcie. 

32.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo 
zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

33.    UZAVRETIE ZMLUVY 
33.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 16-ty deň od zaslania 

zápisnice z vyhodnotenia ponúk. 

33.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. 

 

 
Časť VIII. 

Elektronická aukcia 

Informácie o použití elektronickej aukcie  

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové 
poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom 
úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa 
odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

 
Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky “„, podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch. 
Predmetom elektronickej aukcie budú položky, ktoré vychádzajú zo špecifikácie predmetu zákazky, uvedené v súťažných 
podkladoch v časti príloha č.1 vo výzve na predkladanie ponúk    

Zoznam položiek pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

Cena bez DPH za predmet obstarávania spolu 

 

 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť 
v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky a aktuálna 
celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončovaní 
elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie.  

 Otváranie ponúk bude neverejné bez účasti uchádzačov. 
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 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli 
vylúčené. 

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, 
tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách  

 Kontaktnou osobou a administrátorom elektronickej aukcie je   , e-mailová adresa:   

 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej 
ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im 
bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia 
uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý 
obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú 
adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej 
začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie. Súčasťou 
výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú aj údaje o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá 
elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia  

 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese: 
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title  Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá 
elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného 
na uvedenej adrese.  

 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom svoje zadané ceny 
upravovať v stanovených položkách smerom dole v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku nie je 
nastavené: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 1%, maximálny povolený rozdiel v jednom kroku je 5%. 

 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v 
pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese 
http://www.aukciaas.sk/podmienky.html#title. Zúčastneným uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred začiatkom 
aukcie, či ich použité  technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 

o počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

o rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

o pripojenie na internet, 

o internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 
7.x a vyššie, 

o internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom, 

o povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

o nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

Ďalšie upozornenia pre použitie elektronickej aukcie: 

V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku siete internet, 
alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii 
túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude 
okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.    

Upozorňujeme účastníkov elektronických aukcií, že pokiaľ budú zámerne znižovať cenu a následne na to nebudú schopní 
realizovať zákazku na základe ceny, ktorú ponúkli v aukcii a zvíťazili s ňou, môže takéto jednanie viesť k trestnoprávnej 
zodpovednosti. Preto upozorňujeme uchádzačov, aby správne kalkulovali cenu, za ktorú sú schopní danú zákazku ešte 
realizovať. 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 
44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. 

http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title
http://www.aukciaas.sk/podmienky.html#title
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Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača písomne na predloženie splnenia podmienok účasti v lehote do 5 dní od ukončenia 
elektornickej aukcie“. 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže 
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 
 
1.1.1. Podľa § 26 ods.1 písm. a) 
 
1.1.2. Podľa § 26 ods.1 písm. b) 

 
1.1.3. Podľa § 26 ods.1 písm. c) 

 
1.1.4. Podľa § 26 ods.1 písm. d) 

 
1.1.5. Podľa § 26 ods.1 písm. e) 

 
1.1.6. Podľa § 26 ods.1 písm. f) 

 
1.1.7. Podľa § 26 ods.1 písm. g) 

 
1.1.8. Podľa § 26 ods.1 písm. h) 

 
1.1.9. Podľa § 26 ods.1 písm. i) 

 
1.1.10. Podľa § 26 ods.1 písm. j) 
 
 

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
 
(1). Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako 
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť 
zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom 
období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/ ako dôkazy, že 
v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou 
likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým prostriedkom 
postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným 
úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy.  
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 ods. 1  
 
2.2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) 
 
2.2.2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) 
 
 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
 
2.2.1. AD vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, a ktorú uvádza vo svojom návrhu 
obchodných podmienok a bude obsahovať údaje: 
- o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky; 
- v prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára; 
- že uchádzač v posledných dvoch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete; 
- že jeho bežný účet v posledných dvoch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je predmetom exekúcie; 
- čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách nemá záväzky. 
 
2.2.2. AD Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate za kalendárne roky 2010, 2011, 2012. Pričom obrat 
spoločnosti s požadovaným predmetom obstarávania musí byť sumárne za kalendárne roky v hodnote 1.800.000,- Eur. 
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2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie 
predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy 
rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky 
spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.  
 
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:  
 
3.3.1. § 28 ods. 1 písm. a) 
 
3.3.2.  § 29  
 
3.3.3. § 28 ods. 1 písm. k) 
 
3.3.4. § 28 ods. 1 písm. l) 1 
 
3.3.5. § 28 ods. 1 písm. l) 2 
 
3.3.6. § 28 ods. 1 písm. f)  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
 
3.3.1.AD Zoznam zmlúv (referencií) za predchádzajúce tri roky (2011, 2012 a 2013) 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 (2011, 2012, 2013)  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.AD Uchádzač predloží Doklad o certifikácii systému manažérstva kvality STN EN ISO radu 9001 alebo ekvivalent. 
 
3.3.6.AD Uchádzač predloží doklad (Oprávnenie) (súhlas) vydaný príslušným orgánom štátnej správy  v zmysle zákona č. 
223/2001 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.  
 
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. 
 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou usiluje preukázať potrebné technické vybavenie uchádzača pre 
danú zákazku a preveriť primerané skúsenosti pri poskytovaní služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti 
ako je predmet zákazky.  
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií a ich uvedenej relatívnej váhy: 
 
Kritérium č. 1 Najnižšia cena bez DPH za celý opis predmetu obstarávania: Aukčné kritérium 

680-77 CRE 

Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 55 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou na dodanie 
predmetu obstarávania. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov , sa počet 
pridelených bodov určí podľa vzorca: 

[(cenaminimálna/cenanavrhovaná) x (bodymaximálne)] 
 
cenaminimálna najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, v eurách 
cenanavrhovaná príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej 

ponuke, v eurách 
bodymaximálne maximálny počet bodov, pridelený pre kritérium „cena“ 
 
 
Kritérium č. 2 Lehota dodania, uvedená v dňoch (uviesť celé číslo) : Neaukčné kritérium 
 
Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou lehotou dodania na 
dodanie predmetu obstarávania. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov , sa počet 
pridelených bodov určí podľa vzorca: 

[(LHminimálna/LHnavrhovaná) x (bodymaximálne)] 
 
LHminimálna najnižšia navrhovaná lehota dodania za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, v hodinách 
LHnavrhovaná príslušná posudzovaná lehota dodania za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej 

ponuke, v hodinách 
bodymaximálne maximálny počet bodov, pridelený pre kritérium „lehota dodania“ 
 
 
Kritérium č. 3 Najvyššia cena bez DPH za 1 kg olova : Neaukčné kritérium 
 
Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 20 sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou cenou. Pri ďalších 
návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov , sa počet pridelených bodov určí podľa vzorca: 

[(cenanavrhovaná/cenamaximálna) x (bodymaximálne)] 
 
Cenamaximálna najvyššia navrhovaná cena za 1 kg olova platnej ponuky, v eurách 
Cenanavrhovaná príslušná posudzovaná cena, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, v eurách 
bodymaximálne maximálny počet bodov, pridelený pre kritérium „Najvyššia cena“ 
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B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA 

Návrh rámcovej dohody 

Výtlačok číslo: 
Počet listov: 
Prílohy: 

 
 
 
 

RÁMCOVÁ DOHODA 

č. ................................. 
uzatvorená podľa § 409 a následne zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a podľa § 64 zákonao verejnom obstarávaní 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
 
 
Zastúpený:    
Tel./Fax:    
IČO:    
IČ DPH:  SK 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
E-mail:   
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. 
Sklabinská 20 
831 06 Bratislava 
 
Zastúpené  :JUDr. Ján Packa – predseda predstavenstva 
    Ing. Ivan Moštenický – člen predstavenstva 
IČO   :44 855 206 
IČ DPH  : SK2022850203 
Bankové spojenie :Štátna pokladnica 
Číslo účtu  :7000355129/8180 
Telefón  : 
E-mail   : 
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa Vložka 4804/B 

 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 
(predávajúci a kupujúci ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)  
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Túto rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky  vyhlásenej 

verejným obstarávateľom, ktorým sú Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. ako 

kupujúci podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

Akumulátory pre osobné, neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „

úžitkové a nákladné motorové vozidlá“(ďalej aj „tovar“). Dodanie tovaru sa predávajúci zaväzuje vykonať na 

základe jednotlivých písomných alebo elektronických  objednávok kupujúceho počas platnosti tejto zmluvy, ktorá je 

36 mesiacov od podpisu zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu stanoveného podľa § 4 ods.2 zákona č. 

 25/2006 Z.z.. 

 2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce. 

 3. Výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim je uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky medzi 

verejným obstarávateľom ako kupujúcim na jednej strane a 3 (troma) úspešnými uchádzačmi ako predávajúcimi na 

strane druhej podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní, pričom jedným z úspešných uchádzačov vo verejnej súťaži je 

predávajúci.  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy postupne dodávať kupujúcemu na základe jeho jednotlivých 

písomných alebo elektronických objednávok a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve  tovar spojený s dovozom a 

vyložením tovaru v mieste jeho dodania..  

 2. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa 

článku V. tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy 

 

 1. Miestom dodania tovaru je: 

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava, 

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Žilina (Bytčianska 112, 010 75  

Žilina) 

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Banská Bystrica (Mičinská cesta 

21, 974 86  Banská Bystrica) 

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Košice (Priemyselná 1, 040 01 

Košice) a podľa požiadaviek kupujúceho, uvedených na jednotlivých písomných objednávkach 

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Prešov (Kúty 1/A, 040 01 Prešov)  

  Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava – prevádzka Nitra. 

 2. Lehota dodania je maximálne XXXX pracovné dní od obdržania písomnej alebo elektronickej objednávky od kupujúceho 

a to v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod. 

 3. Kupujúci bude zadávať zákazky (objednávky) na základe rámcovej dohody uzatvorenej s jedným uchádzačom  

(predávajúcim). 

 4. Kupujúci zašle objednávku na dodanie konkrétneho tovaru, ktorý je uvedené v Prílohe č.1, podľa požiadaviek 

Po uzatvorení rámcovej dohody bude a technickej špecifikácie špecifikácie zadávateľom – klientom kupujúceho.  

požiadavka a technická špecifikácia od zadávateľa, hlavným kritériom pre výber dodávateľa, t.j. zadávateľ určí presnú 
špecifikáciu, parametre tovarov pri jednotlivých čiastkových objednávkach 

 5. Každá písomná alebo elektronická objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na túto zmluvu, názov a 

množstvo požadovaného tovaru, a miesto plnenia, dátum, pečiatku a podpis povereného zamestnanca kupujúceho. 
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Prevzatie riadne a včas dodaného tovaru potvrdí poverený zamestnanec kupujúceho na dodacom liste.   

 6. Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená 

dostatočná ochrana tohto tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením. 

7. Kupujúci objedná tovar od predávajúceho podľa vlastnej potreby, na základe písomnej, faxovej, alebo e-mailovej 
objednávky na kontakty predávajúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

8. Predávajúci je povinný dodať predmet objednávky v lehote do miesta plnenia uvedeného v objednávke, ktorú písomne, 
faxom alebo e-mailom potvrdí kupujúcemu.  

9. Na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a  podpísanie správnosti dodacieho a preberacieho listu určí 
v objednávke kupujúci svojich pracovníkov.  

10. Kupujúci je oprávnený uskutočňovať kontrolu kvality dodávaných náhradných dielov. Pri zistení zjavnej vady dodávaných 
náhradných dielov spíšu zmluvné strany písomný záznam v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom 
vyhotovení. V zápise musí byť uvedené číslo kúpnej zmluvy, presný opis zistenej vady, počet vadných kusov, nároky 
kupujúceho vyplývajúce z vád výrobku, ktorý musí byť datovaný a podpísaný zástupcom kupujúceho alebo ním 
oprávnenou osobou a musí byť doručený predávajúcemu.  

 

Článok V. 

Kúpna cena, platobné podmienky 

 

 1. Kúpna cena za predmet tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako jednotková kúpna cena. 

 2. Cenová špecifikácia predmetu zmluvy s uvedením ceny bez DPH, výšky DPH a ceny vrátane DPH je uvedená v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy.  

 3. Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 2. tohto článku zmluvy je možná len vzájomnou dohodou zmluvných strán 

formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 4. Dohodnutá kúpna cena je konečná a platí počas celej doby platnosti zmluvy. Kúpna cena zahŕňa všetky poplatky 

a náklady súvisiace s dodávkou tovaru, t.j. najmä DPH, clo, dovoznú prirážku, obaly, poistné, náklady na dodávku do 

miesta určeného kupujúcim, náklady vyplývajúce zo záručných podmienok.  

 5. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napríklad 

v prípade zmeny DPH, dovoznej prirážky, cla. Zmena ceny musí byť vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami 

písomným a očíslovaným dodatkom k zmluve.  

 6. Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu na základe predložených 

faktúr s 60– dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu.  

 7. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu fakturovanej ceny dodaného tovaru s uvedením 

produktových čísiel. Prílohou každej faktúry bude dodací list podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Faktúry musia byť doručené do miesta dodania spolu s dodacím listom. 

 Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez zaplatenia, ak faktúra neobsahuje predpísané 8.
náležitosti alebo má iné vady v obsahu.  

 9. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku. 

 10. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je/nie je platiteľom DPH a kupujúci je platiteľom DPH. 

 

Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady tovaru 
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 1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť. 

 2. Vady predmetu kúpy zrejmé pri prevzatí tovaru môže kupujúci písomne uplatniť u predávajúceho v 15-dňovej lehote od 

prevzatia tovaru, skryté vady v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

 2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

 3. Predmet kúpy bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. 

 

Článok IX. 

Sankcie a náhrada škody 

 

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a) zmluvnú pokutu za nedodanie tovaru predávajúcim riadne a včas  podľa článkov III. a IV. tejto zmluvy vo výške 100,-€ za 

každé porušenie povinnosti dodať tovar riadne a včas. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na 

prípadnú náhradu škody aj v podobe ušlého zisku; 

 

b) úrok z omeškania predávajúceho vo výške 0,05% z hodnoty tovaru  za každý deň omeškania.  

c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý 

deň omeškania. 

d) za opakované nesplnenie povinnosti predávajúceho dodať tovar špecifikovaný v článku III. tejto zmluvy je predávajúci 

oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

 

Článok X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k zmluve schválenými 

a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 2. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

 - Príloha č. 1 –  Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 

 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 36 mesiacov od podpisu zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu 

stanoveného podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z.. O vyčerpaní cenového limitu bude kupujúci predávajúceho 

písomne informovať. 

 4. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť: 

 a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  

 b) odstúpením od zmluvy  zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy, 

pričom za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy okrem článku IX. písm.d).  

 c) povinnosťou obstarať predmet zákazky prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie s tým, že deň 

skončenia zmluvného vzťahu vyplynie z tejto uloženej povinnosti. 

 d) výpoveďou kupujúceho bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 kalendárne mesiace od 

doručenia výpovede predávajúcemu.   

 Pre účely tejto zmluvy sa akékoľvek podanie, okrem objednávky a faktúry určené druhej zmluvnej strane považuje 5.
za doručené aj v prípade zaslania takéhoto podania poštou s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným 
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doručením na adresu sídla alebo miesta trvalého bydliska zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
V prípade neprevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou ani pri opakovanom doručení, sa považuje zásielka za 
doručenú tretí deň odo dňa jej uloženia na pošte a to aj v prípade, že sa druhá zmluvná strana sa o uložení 
zásielky nedozvedela.      

 6. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

zákona o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 V prípadoch, keď podľa ustanovení tejto zmluvy vzniká zmluvnej strane povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, je 7.
poškodená zmluvná strana zároveň oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na 
ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ktorá prevyšuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.   

 8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť od dňa 

nasledujúceho po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

 9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží predávajúci dve a kupujúci dve 

vyhotovenia. 

 

 

V  , dňa       V Bratislave, dňa 

 

Kupujúci:                                                                    Predávajúci: 

 

 

 

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

       JUDr. Ján Packa – predseda predstavenstva 
 
 
 

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

       Ing. Ivan Moštenický – člen predstavenstva  
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
1. 

            Typ 
Minimálny 
Štar.prud Maximálne Rozmery 

Cena za 
ks bez 
DPH 

Cena za 
ks s DPH 

Neoznačený výrobca akumulátorov         

40Ah/12V  320 207x175x175     
45Ah/12V  390 207x175x175     

50Ah/12V 420 207x175x190     

55Ah/12V  460 241x175x175     

60Ah/12V 500 241x175x175     

62Ah/12V  540 241x175x190     

64Ah/12V  580 241x175x190     

72Ah/12V  700 276x175x175     

75Ah/12V  720 276x175x190     

80Ah/12V  720 276x175x190     

85Ah/12V  750 276x175x190     

100Ah/12V 780 276x175x190     

110Ah/12V 850 353x175x190     

120Ah/12V 800 514x175x212     

130Ah/12V   880 514x175x212     

145Ah/12V 960 514x175x212     

150Ah/12V  980 513x224x220     

180Ah/12V  1000 513x224x220     

185Ah/12V  1100 513x224x220     

190Ah/12V  1150 513x224x220     

150Ah/6V 1000 346x175x239     

195Ah/6V 1050 346x175x239     

210Ah/12V 1200 517x274x240     

220Ah/12V 1350 517x274x240     

Medzisúčet             

FIAMM TITANIUM PLUS         

LO 44+  -44Ah 390 175x175x190     

L1  54+ -54Ah 520 207x175x190     

L2  64+ -64Ah 610 242x175x190     

L3 B75+ -75Ah  730 278x175x175     

L5 B75+ -100Ah 870 353x175x190     

Medzisúčet         

VARTA SILVER          
C6  52Ah silver dynamic 520 207x175x175     

D39 63Ah silver dynamic 610 242x175x190     

E44 77 Ah silver dynamic 780 278x175x190     

H3 100Ah silver dynamic 830 353x175x190     

K7 145Ah promotive silver 800 513x190x223     

M18 180Ah promotive silver 1000 513x223x223     

Medzisúčet         

BANNER POWER  BULL profesional        
48   Ah P4840 400 210x175x190     

63   Ah P6340 600 241x175x190     
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75   Ah P7540 680 278x175x190     

100 Ah P10040 800 353x175x190     

Medzisúčet             

BANNER Buffalo  BULL SHD profesional      
145 Ah 64503 800 514x189x195     

180 Ah 68008 1000 514x223x195     

225 Ah 72503 1150 517x273x212     

Medzisúčet             

BOSCH S5         
52 Ah S5 520 207x175x175     

63 Ah S5 610 242x175x190     

77 Ah S5 780 278x175x190     

110 Ah S5 920 393x175x190     

Medzisúčet         

SPOLU         

 
 
Neoznačený výrobca akumulátorov: uchádzač si zvolí výrobcu (ov) akumulátorov. Uchádzač je povinný podľa zákona 
č.25/2006 o verejnom obstarávaní - § 28 ods. 1 písm I)1,2 predložiť doklady verejnému obstarávateľovi v zmylse tohto 

ustanovenia a PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI.   
2. 
Lehota dodania predmetu obstarávania. Uchádzač uvedie lehotu dodania v dňoch od doby objednania v zmylse obchodných 
podmienok (Rámcovej dohody) čl. IV. 
 
3. 
Najvyššia ponúkaná cena za 1 kg olova. Verejný obstarávateľ ako poskytovateľ servisných opráv motorových vozidiel 
zabezpečuje pre svojich klientov výmenu batérií. V zmylse zákona č. xxxxxxxxxxxxx je povinný takéto batérie považovať za 
nebezpečný odpad. Uchádzač, ponúkne verejnému obstarávateľovi najvyššiu  cenu za 1 kg olova, ktoré je súčasťou 
vyzbieraných batérií a zároveň zdokladuje verejnému obstarávateľovi ekologické zlikvidovanie nebezpečného odpadu. 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov uchádzača/označenie skupiny: 

Adresa uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: Fax: 

e-mail: www: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

 

p.č. názov 
 
 

EUR 

  

  
  

body 

1 Cena za celý predmet obstarávania bez DPH 

 
55 

 

názov 
  

 
V dňoch 

  

                 

  
  

body 

 
25 

Lehota dodania  

 
 

názov 
  

 
EUR 

  

                 

  
  

body 

 
20 

Najvyššia ponúkaná cena za 1 kg olova  

 
 

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

 

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

podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 


