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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 1

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Ján Májek
Mobil: +421 917677024
Telefón: +421 917677024
Fax: +421 484344191
Email: jan.majek@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Opravy a údržba osobných aut

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  1
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Pre strediská Šaštín,
Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok,
Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov,
Sobrance, Banská Bystrica
Kód NUTS:SK0

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi 
Predpokladaní účastníci rámcovej dohody:  Maximálny počet (ak je vhodné)
Hodnota:  151
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
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Hodnota:  1 648 416,0000 EUR
II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

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 odmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho
organizačných jednotiek. Zákazka je rozdelená na časti podľa značiek vozidiel (Audi, Citroen, Ford, Iveco, LADA,
Mitsubishi, Mercedes, Nisan, Pegoet, , Suzuki, 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.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50112000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50110000-9,  50112200-5 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  12
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Hodnota:  1 648 416,0000 EUR

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Audi

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Pre stredisko Banská Bystrica
Hodnota:  2 442,0000 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Citroen.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typov Berlingo, rada C, Jumper. Pre strediská Smolenice, Topoľčianky, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina,
Námestovo, Liptovský Hrádok, Čierny Balog, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Prešov, Vranov,
Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  83 031,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 3
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NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Ford.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typov Ranger Pick-UP, Pre strediská Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Považská Bystrica,
Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice,
Prešov, Vranov, Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  170 947,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 4
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Iveco

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu Daily. Pre stredisko Trenčín
Hodnota:  14 653,0000 EUR
 
Časť: 5
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky LADA

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu NIVA. Pre strediská Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica,
Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská
Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov, Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  544 588,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 6
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Mitsubishi

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu L200 Pick-UP. Pre strediská Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská
Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Kriváň, Rimavská Sobota,
Rožňava, Košice, Prešov, Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  97 684,0000 EUR
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5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 7
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Mercedes

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu Vito. Pre stredisko Banská Bystrica a Prešov
Hodnota:  4 884,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 8
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Nissan

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typov X-Trial, Pick-UP, Terrani II, Patrol. Pre strediská Šaštín, Prievidza, Námestovo, Liptovský Hrádok,
Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Kriváň, Revúca, Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  51 284,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 9
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Pegoet

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu 207. Pre stredisko Levice.
Hodnota:  2 442,0000 EUR
 
Časť: 10
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Suzuki

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typov Jimny, SX4, Vitara, Grand Vitara. Pre strediská Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza,
Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica,
Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov, Sobrance, Banská Bystrica
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Hodnota:  190 484,0000 EUR
5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 

Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 11
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky Škoda

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typov Felícia, Fabia, Octávia. Pre strediská Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská
Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň,
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov, Sobrance, Banská Bystrica
Hodnota:  471 325,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.
 
Časť: 12
NÁZOV
Servis a opravy pre vozidlá značky VW

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ako v bode II.4)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50110000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112000-3,  50112200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Servis sa týka typu Passat. Pre strediská Trenčín, Prešov, Banská Bystrica
Hodnota:  14 653,0000 EUR

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Pre každé stredisko bude vybratý jeden dodávateľ služby a bude uzavretá samostatná zmluva.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov LESOV Slovenskej republiky, š.p.Banská Bystrica. Rozdelenie
finančných prostriedkov na jednotlivé organizačné zložky (Odštepné závody, ďalej len OZ) LESOV SR, š.p. bude
vychádzať z potrieb OZ LESOV SR, š.p. a rozpočtu LESOV SR, š.p. Banská Bystrica na príslušný rok. Správne poplatky sú
v réžii LESOV SR, š.p. Banská Bystrica. Doba splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní. Vlastné platby sa budú realizovať
formou bezhotovostného platobného styku v eurách s DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu
z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 
a.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, splnenie
uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b.nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, splnenie uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace, 
c.nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, splnenie uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace, 
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d.nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, splnenie uchádzač preukáže potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 
e.nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, splnenie uchádzač preukáže
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f.je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, splnenie uchádzač preukáže
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
g.nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 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, 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. 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, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá
mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Splnenie uchádzač preukáže čestným vyhlásením. 

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.V súlade s §27 ods. (1) písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť
finančné záväzky. Vyjadrenie musí obsahovať najmä informácie, že za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia
vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti: 
- nebol v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, - jeho účet nebol predmetom 
exekúcie. 2.V súlade s §27 ods. (1) písm. a) - čestné vyhlásenie - v prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách
verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží
čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, že nemá bankové účty v
iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Originál
dokladu alebo jeho úradne overená kópia nesmú byť staršie ako jeden mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
3.Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: predmetná podmienka vyplýva z §27
zákona VO, pričom táto mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si
záväzkov voči banke v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu ekonomickej
nestability uchádzača. Podmienky sú primerané a vychádzajú z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a
ekonomicky stabilným partnerom, schopným bezproblémovo plniť predmet zákazky. 

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.V súlade s §28 ods. (1) písm. d) ak ide o poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. a.Autorizácia uchádzača na servis vozidiel - priložiť originál,
prípadne overenú kópiu platného osvedčenia o autorizácii na servis vozidiel značky ZNAČKA VOZIDLA od výrobcu
prípade zástupcu výrobcu (importéra) v lehote na predkladanie ponúk nie staršiu ako tri mesiace. 
b.Autorizácia uchádzača na predaj originálnych náhradných dielov - priložiť originál, prípadne overenú kópiu platného
osvedčenia o autorizácii na predaj náhradných dielov značky ZNAČKA VOZIDLA od výrobcu prípade zástupcu výrobcu
(importéra) v lehote na predkladanie ponúk nie staršiu ako tri mesiace 
c.Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Uchádzač preukazuje svoju schopnosť, že vie zabezpečiť postupy a
náhradné diely v súlade s podmienkami výrobcu. 
2.V súlade s §28 ods. (1) písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, nakladanie s nebezpečným odpadom ktorý vzniká pri
poskytovaní služby na predmet zákazky. Ako dôkaz o servisnom stredisku predloží uchádzač doklad platné rozhodnutie
obvodného úradu životného prostredia (overená kópia nie staršia ako 3 mesiace) o udelení súhlasu pre nakladanie s
nebezpečným odpadom pre dané stredisko. 
a.Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Uchádzač preukazuje nakladanie z nebezpečným odpadom v súlade
s platnou legislatívou. 
3.V súlade s §28 ods. (1) písm. j. údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícií na poskytnutie služby. Uchádzač predloží úplný zoznam strojov a technického vybavenia (najmä, diagnostické,
vyhradené technické zariadenia), ktoré bude potrebovať na realizáciu zákazky. V zozname uvedie, či toto strojné a
technické vybavenie vlastní, má v prenájme, alebo využije technické kapacity inej osoby. V prípade využitia technických
kapacít inej osoby je uchádzač povinný predložiť aj doklady v zmysle aktuálneho znenia ods. 2. § 28 zákona 25/2006
Z.z. 
a.Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Uchádzač preukazuje svoju schopnosť, že má alebo si vie
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zabezpečiť primerané strojné a technické vybavenie potrebné na poskytnutie služby. Z dokumentov predložených podľa
§ 28 ods. 1 písm. j) musí byť zrejmé, že uchádzač má k dispozícii všetky stroje a technické vybavenie, ktoré bude
potrebovať na realizáciu zákazky. 

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena mechanickej práce bez DPH €/štvrťhodinu   - 25
2. Cena motorárskej práce bez DPH €/ štvrťhodinu - 15
3. Cena elektrikárskej práce bez DPH €/štvrťhodinu   - 10
4. Cena klampiarskej práce bez DPH €/štvrťhodinu   - 10
5. Cena lakovníckej práce bez DPH €/štvrťhodinu   - 10
6. Percento zľavy na originálne náhradne diely oproti cenníku importéra - 20
7. Odťahová služba bez DPH €/km - 5
8. Vzdialenosť prevádzky uchádzača  od strediska v km - 5

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

NL 0113JMLS
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 085-144199
z:  02.05.2013

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  31.05.2013 10:00

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  28.06.2013 10:00
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  v mesiacoch
Mesiace/dni (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk):  3

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  28.06.2013 13:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Žiadosti o súťažné podklady záujemcovia zasielajú elektronicky na adrese jan.majek@siea.gov.sk. V žiadosti musia byť
uvedené nasledujúce údaje: 
1. identifikácia tejto súťaže - číslo oznámenia vo vestníku, vestník č. z dátum zverejnenia, 
2. identifikácia záujemcu : obchodný názov, sídlo a IČO záujemcu 
3. kontaktná osoba s uvedením telefonického a emailového kontaktu, ktorá bude záujemcu zastupovať pri komunikácii
na túto zákazku, 
4. podpis štatutára podľa registrácie (Obchodný register, živnostenský register alebo iný register, podľa, ktorého je
udelené oprávnenie na dodávanie tovaru).

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
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Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2013
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