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Vec:          Doplnenie súťažných podkladov 
 

Verejnému obstarávateľovi bola doručená informácia o nezrovnalosti údajov v súťažných 

podkladov a príloh, na základe tohto upozornenia dopĺňame text SP správnymi hodnotami. 

Prehodený je údaj v prílohe č.2 oddielu A3 SP a to počet kusov Combi a Liftback. Správna 

hodnota je: 3x Liftback a 1x Combi 

 

Text: pôvodný  

 
Príloha č. 2 oddielu A.3  súťažných podkladov  
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

Verejný obstarávateľ:   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100,             
821 01 Bratislava 

    

Názov predmetu zákazky:  OBNOVA VOZOVÉHO PARKU ORGANIZÁCIE   

Časť 2: Zabezpečenie vozového parku pre potreby realizácie národného projektu 
 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača    
             
              Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača   
                (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

Index Hodnotené kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v 
eurách s DPH 

 

2. B. Lehota dodania predmetu zákazky odo dňa 
účinnosti zmluvy 

 

 
Určenie kritéria A.: 

 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 
v eurách bez DPH 

Počet 
kusov 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 

v eurách vrátane DPH 

Výška DPH 
vyjadrená v eurách 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 

v eurách vrátane DPH 
Osobné motorové vozidlo 

typu Liftback podľa 
požiadaviek uvedených 
v oddiele B.1 súťažných 

podkladov 

 
 

1 

   

Osobné motorové vozidlo 
typu Combi podľa 

požiadaviek uvedených 
v oddiele B.1 súťažných 

podkladov 

 
 

3 

   

 
Všetky číselné údaje musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

mailto:sario@sario.sk


 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,  

IČO: 360 705 13, Tel.: 02 58 260 100, Fax: 02 58 260 109, E-mail: sario@sario.sk, www.sario.sk 

 
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača: 
 
Meno a priezvisko :  
telefónne číslo:  
e-mail:  

 

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

               vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby 

uchádzača 
 
 
 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  za každého 
člena skupiny dodávateľov) 

 

 

 

Text: po oprave 

 
Príloha č. 2 oddielu A.3  súťažných podkladov  
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

Verejný obstarávateľ:   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100,             821 01 
Bratislava 

    

Názov predmetu zákazky:  OBNOVA VOZOVÉHO PARKU ORGANIZÁCIE   

Časť 2: Zabezpečenie vozového parku pre potreby realizácie národného projektu 
 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača    
             
              Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača   
                (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

Index Hodnotené kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v 
eurách s DPH 

 

2. B. Lehota dodania predmetu zákazky odo dňa 
účinnosti zmluvy 

 

 
Určenie kritéria A.: 

 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 
v eurách bez DPH 

Počet 
kusov 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 

v eurách vrátane DPH 

Výška DPH 
vyjadrená v eurách 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená 

v eurách vrátane DPH 
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Osobné motorové vozidlo 
typu Liftback podľa 

požiadaviek uvedených 
v oddiele B.1 súťažných 

podkladov 

 
 

3 

   

Osobné motorové vozidlo 
typu Combi podľa 

požiadaviek uvedených 
v oddiele B.1 súťažných 

podkladov 

 
 

1 

   

 
Všetky číselné údaje musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača: 
 
Meno a priezvisko :  
telefónne číslo:  
e-mail:  

 

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

               vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby 

uchádzača 
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