
OZNÁMENIE  O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA
NADLIMITNEJ ZÁKAZKY (NEZVEREJŇUJE SA)
 Formulár: Formulár č. 4  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ČASŤ I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Bornemisová
Mobil: +421 918444264
Telefón: +421 484344264
Fax: +421 484344191
Email: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL)::  http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.lesy.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY
Názov: :  Opravy a údržba osobných áut
Stručný opis: Predmetom zákazky sú služby spojené so servisom (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou
originálnych náhradných dielov osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t kategórie M1, M1G, N1, N1G a O1 v zmysle
kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR
š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Zákazka je rozdelená na časti podľa značiek vozidiel ( Citroen, Ford, LADA
NIVA, Mitsubishi, Nisan, Peugeot, Škoda, VW) a regiónov. Servisné práce sa týkajú hlavne servisných úkonov
predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov vozidiel (napr. brzdové doštičky,
prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu STK s cieľom úspešného vykonania
predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly STK. 
Opravami a údržbami technologických vozidiel sa rozumie:  
Vykonávanie autorizovaného servisu u vozidiel v režime záruky  
Vykonávanie autorizovaného pozáručného servisu ( pokračovanie pravidelných predpísaných servisných prehliadok) 
Vykonávanie opráv bežného opotrebenia vozidiel, a náhlych mechanických a elektroištalačných porúch vozidiel 
Vykonávanie diagnostiky a načítavanie chybových hlásení centrálnej riadiacej jednotky CPU ( ECU ) vozidiel, vrátane
ABS, EBS, a AIR Bagov, akčných a bezpečnostných členov. 
Vykonávanie opráv vozidiel po mimoriadnych škodových udalostiach ( havárie, prevrátenie vozidiel, náraz pád stromu....
) 
Vykonávanie SOS asistenčných služieb v režime 24 hodinovej služby, vrátane možnosti odťahu vozidiel z miesta
škodovej udalosti do zmluvného servisu 
Riešenie a komunikácia v procese vybavovania škodovej poistnej udalosti s príslušnou poisťovňou resp. poistným
maklérom určeným LSR š.p.. 
Vykonávanie merania a nastavenie geometrie vozidiel. 
Dodávka náhradných dielov bežnej spotreby viď tabuľka č. 2 
Lakýrnicke a autoklampiarske práce 
Príprava vozidiel na TK 
Servis a údržba klimatizácií - predložiť certifikát, povolene pre oprávnené osoby 
Opravy výmeny čelných skiel 
pick-up servis - dovoz/odvoz áut/zákazníkov do/zo servisu 
Servisné pracovisko musí mať minimálne vybavené: minimálne zariadenia na diagnostiku centrálnej riadiacej jednotky
CPU ( ECU ) vozidiel, ABS, EBS, AirBag, ECC elektrické riadenie klimatizácií A/C, zariadenie na meranie a nastavenie
geometrie vozidiel, brzdová stolica test bŕzd (platný atest), test tlmičov, zdvíhacie zariadenie vozidiel min. 3,5 tony
(platná revízna správa zdvíhacieho zariadenia), zimná umyváreň vozidiel (platný súhlas orgánu štátnej správy na
prevádzkovanie), lakovňa (uviesť technológiu v prípade subdodávateľa priložiť zmluvu), SOS asistenčná služba -
odťahové vozidlo (oficiálne vozidlo určené na odťahovanie, EČ, typ a fotografia vozidla, kópia OE). Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo skontrolovať uvedené doklady pred uzavretím zmluvy ako ja kedy koľvek počas trvania zmluvného
vzťahu na základe tejto súťaže. 
Verejný obstarávateľ si môže vybrať servis podľa najdostupnejšieho servisného pracoviska podľa vzdialenosti k
stanovišťu vozidla respektíve vzniknutej potrebe využiť servisné a opravárenské služby vybraných dodávateľov. 
Pod servisnými a opravárenskými prácami sa rozumie cena za každú začatú štvrťhodinu v EUR: 
1.Mechanické práce. 
2.Motorárske práce. 
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3.Elektrikárske práce. 
4.Klampiarske práce. 
5.Lakovnícke práce.
Predpokladaná hodnota (bez DPH):  1 648 416,0000 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA
Podmienka použitia a skutkové vymedzenie 
Podmienka použitia priameho rokovacieho konania :  § 58 písm. a)
Odôvodnenie:  Kategória služby: (len v prípade služieb) 1 Opravy a údržby 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je obstarávateľským subjektom podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon),
t.j. právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2. V závislosti od predpokladanej hodnoty vyššie uvedenej
zákazky, určených finančných limitov a podľa druhu predmetu zákazky je to zákazka nadlimitná. 
Pre výber použitia uvedeného postupu verejného obstarávania bola splnená podmienka zákona v zmysle § 58 písm. a)
zákona: 
v predchádzajúcej verejnej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna ponuka z predložených ponúk
nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna
žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa
podstate nezmenia.  
Zdôvodnenie výberu uvedeného postupu verejného obstarávania: 
Na základe finančného limitu podľa § 4 zákona ide o nadlimitnú zákazku. Ide o službu, ktorú  
verejný obstarávateľ obstaráva podľa značky osobných motorových vozidiel a podľa
Skutkové vymedzenie:  Odštepného závodu a to nasledovne: 
ČASŤ č.2: Servis a opravy pre vozidlá značky CITROEN, pre Odštepný závod: 
Šaštín, Smolenice, Topoľčianky, Žarnovica, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina,  
Námestovo, Liptovský Hrádok, Rimavská Sobota, revúca, Rožňava, Prešov,  
Vranov a Sobrance, 
ČASŤ č.3: Servis a opravy pre vozidlá značky FORD, pre Odštepný závod: 
Košice, Prešov, Vranov a Sobrance, 
ČASŤ č. 5: Servis a opravy pre vozidlá značky LADA NIVA, pre Odštepný závod: 
Šaštín, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Žarnovica, Revúca, Rimavská Sobota,  
Rožňava, Košice, Prešov, Vranov a Sobrance, 
ČASŤ č.6: Servis a opravy pre vozidlá značky Mitsubishi, pre Odštepný závod: 
Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Liptovský Hrádok, Rožňava, Košice,  
Prešov a Sobrance, 
ČASŤ č. 8: Servis a opravy pre vozidlá značky NISSAN, pre Odštepný závod: 
Námestovo, Revúca, 
ČASŤ č.11: Servis a opravy pre vozidlá značky ŠKODA, pre Odštepný závod: 
Šaštín, Trenčín, Vranov a Sobrance, 
ČASŤ č.12: Servis a opravy pre vozidlá značky VW, pre odštepný závod: 
Prešov a Sobrance.  
V predchádzajúcej verejnej súťaži na tieto značky vozidiel a na uvedené odštepné závody nedal ponuku ani jeden
uchádzač.

ČASŤ IV: DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE 
Ďaľšie doplňujúce informácie:  Pre každý odštepný závod a značku vozidla bude vybratý jeden dodávateľ služb a bude
uzatvorená "Zmluva o poskytovaní služieb"
Predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa zákazky
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 
Číslo oznámenia vo VVO: 7351-MSS, číslo VVO 92/2013 z 14.05.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia: 24.01.2014
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