
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
v zmysle § 117  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36070513   

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Dušan Holaza,  

Telefón: +421 910 828 326 

E-mail: dusan.holaza@sario.sk 

Internetová stránka: www.sario.sk 

 

 

2. Názov zákazky :  
„Autoservis – zabezpečenie servisu a údržby služobných vozidiel 2022“ 

 

3. Predmet zákazky :  

Predmetom zákazky sú servisné a opravárenské práce ako aj iné činnosti súvisiace s 
údržbou a opravami služobných osobných motorových vozidiel. 

Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  50112000-3 - Oprava a údržba osobných 
motorových vozidiel, 50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel 

     

4. Opis a rozsah zákazky : 

Zákazka obsahuje činnosť dodávateľa v podobe servisných a opravárenských prác 
ako aj iných činností súvisiacich s údržbou a opravami služobných osobných 
motorových vozidiel. Presný zoznam motorových vozidiel tvoriacich vozový park 
objednávateľa a ich parametre je obsiahnutý v tabuľke (Prílohe č.1)  
 
Ďalšie špecifikácie a budúce náležitosti zmluvy: 
 
o Služby budú dodávateľom poskytované objednávateľovi v lehote: - menšie zásahy 

v rámci obhliadky a opravy do 24 hodín od pristavenia vozidla do servisu 
dodávateľa; stredné opravy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky; - 
rozsiahle opravy písomnou dohodou (e-mailom). 

o Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na dodávateľa po prevzatí vozidla 
do servisu a dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú na vozidle 
počas vykonávania služieb. 

o Dodávateľ je povinný vykonávať opravu a údržbu vozidiel vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť vo vlastnej prevádzke. 

o Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi 
kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy 

http://www.sario.sk/


 

o Po prevzatí vozidla (v prípade potreby po vykonaní diagnostiky) oznámi dodávateľ 
objednávateľovi predbežnú cenu na vykonaný servis, resp. opravu na základe 
odhadovaného množstva normohodín (servisných, elektrikárskych, klampiarskych, 
lakovacích prác a pod.) a na základe odhadovaného množstva súvisiaceho 
materiálu. 

o Dodávateľ predbežné ocenenie telefonicky alebo elektronicky (e-mailom) 
odsúhlasí s kontaktnou osobou objednávateľa. 

o Dodávateľ bude vykonávať servis/opravy/údržbu vozidiel objednávateľa a služby 
podľa zmluvy a to na základe čiastkových objednávok vystavených 
objednávateľom. 

o Objednávateľ je oprávnený meniť počet a typ služobných osobných motorových 
vozidiel (uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky), na ktoré sa bude 
vzťahovať funkčná špecifikácia predmetu zákazky, a to bez potreby zmeny 
ustanovení zmluvy alebo uzavretia písomného dodatku k zmluve. 

o Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadne zálohy, či preddavky. 
o Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení zákazkového listu 

objednávateľom na základe skutočného počtu normohodín vykonanej práce a 
skutočne použitého materiálu. Objednávateľ požaduje k faktúre doložiť aj 
zákazkový list s rozpisom cien jednotlivých komponentov použitého materiálu a 
servisných prác potvrdený poverenou osobou objednávateľa. 

o Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
Skutočná fakturovaná cena nesmie presiahnuť predbežné ocenenie o viac ako 
10%. 

o Ak dodávateľ pri poskytovaní služby zistí poškodenie, opotrebovanie a pod. iných 
dielov a súčastí vozidla, ktoré nie sú predmetom objednávky, bezodkladne o tom 
informuje objednávateľa a vyžiada si súhlas objednávateľa na odstránenie 
zistených vád pred začatím opravy; bez obdržania predchádzajúceho písomného 
(emailom) súhlasu objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený takéto plnenie 
vykonať. Ak objednávateľ dá súhlas na rozšírenie objednávky, musí byť táto 
zmena zapísaná aj do zákazkového listu. Lehota plnenia sa v tomto prípade môže 
primerane predĺžiť. 

o Ak dôjde k poškodeniu vozidla pri havárii, dodávateľ začne s vykonávaním opravy 
až po vykonaní odhadu škody poisťovňou, u ktorej je vozidlo poistené alebo po 
obdržaní vyjadrenia objednávateľa k takejto udalosti. 

o V prípade, ak vznikne požiadavka na realizáciu predmetu zmluvy na motorovom 
vozidle, ktoré nebude prevádzky schopné alebo by jeho prevádzka mohla 
spôsobiť následné škody, dodávateľ zabezpečí odtiahnutie služobného 
motorového vozidla do svojej najbližšej servisnej dielne. 

o Motorové vozidlo bude podľa tejto zmluvy pristavené objednávateľom alebo ním 
určenou osobou v mieste prevádzky (servise) dodávateľa. Dodávateľ sa po 
prevzatí vozidla do servisu zaväzuje zabezpečiť vlastným motorovým vozidlom 
bezplatne prepravu tejto osoby z prevádzky (servisu) dodávateľa na adresu 
pracoviska objednávateľa a ak o to objednávateľ požiada aj prepravu tejto osoby 
do prevádzky (servisu) dodávateľa za účelom prevzatia vozidla po vykonaní 
služieb. 

o Po vykonaní prác/služieb podľa tejto zmluvy dodávateľ (e-mailom alebo 
telefonicky) vyzve objednávateľa na prevzatie motorového vozidla. Objednávateľ 
prevezme motorové vozidlo v prevádzke dodávateľa alebo ak o to objednávateľ 
požiada, zabezpečí dodanie vozidla dodávateľom na miesto určené 
objednávateľom. 



 

o Cena ponúkaná dodávateľom musí byť stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 
predpisov. 

o Cena hodinovej sadzby (normohodina) vychádza z Cenníka (Príloha č.2) ktorý je 
súčasťou Výzvy a následne aj Zmluvy (po jej uzavretí z úspešným dodávateľom) 
na práce musí zahŕňať všetky náklady spojené s činnosťami uvedenými vo 
funkčnej špecifikácii predmetu zákazky okrem cien za náhradné diely, 
prevádzkové kvapaliny, prípadne iný tovar a služby (napr. cena služieb 
spočívajúcich v príprave a zabezpečení vykonania STK a EK) súvisiace so 
servisom motorových vozidiel objednávateľa. 

o Cena poskytnutých náhradných dielov, prevádzkových kvapalín, prípadne iného 
tovaru súvisiaceho so servisom motorových vozidiel objednávateľa a cena služieb 
spočívajúcich v príprave a zabezpečení vykonania STK a EK musí zodpovedať 
aktuálnemu cenníku dodávateľa v čase konkrétneho servisného úkonu (oprava, 
údržba a pod.). 

o Dodávateľ je povinný používať iba nové originálne náhradné diely pre servisné 
práce a predpísané prevádzkové kvapaliny doporučené oficiálnym dovozcom 
dotknutého typu vozidla. 

o O schválenie použitia každého alternatívneho náhradného dielu musí dodávateľ 
písomne požiadať a objednávateľ mu to musí písomne schváliť. Pod pojmom 
originálne náhradné diely objednávateľ rozumie náhradné diely, ktoré sú 
distribuované priamo z výrobného závodu prostredníctvom autorizovaného 
importéra vozidla. 

o Dodávateľ poskytne záruku na akúkoľvek prácu a náhradné diely vykonanú v 
spojení s údržbou alebo opravou vozidla po dobu min. 24 mesiacov od prevzatia 
opraveného vozidla objednávateľom. V prípade, že výrobca poskytuje dlhšiu 
záruku na náhradné diely ako 24 mesiacov, je dodávateľ povinný poskytnúť 
objednávateľovi predĺženú dobu záruky. 

o Objednávateľ má právo na umývanie vozidiel, ktoré bude vykonávané v prípade 
potreby pri bežných servisných návštevách. Objednávateľ môže na umytie vozidla 
a vyčistenie interiéru, povysávanie využiť aj iný servis / umývačku ak je to 
vzhľadom na prevádzku vozidla – plán cesty hospodárne. 

o  Pre štyri vozidlá využívané v regionálnych kanceláriách SARIO (KE, BB) bude 
možné pri drobných závadách využiť aj iný (miestne príslušný) ako zmluvný 
autoservis z dôvodu hospodárnosti. 

o Za podstatné porušenie zmluvy dodávateľom sa považuje: a) omeškanie 
dodávateľa s včasným a riadnym dodaním alebo poskytnutím plnenia alebo 
časové prieťahy s prijímaním vozidiel do opravy a časovou realizáciou 
objednaných opráv, b) porušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa vyplývajúcej z 
Osobitných požiadaviek na plnenie, c) nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia 
dodávateľa o splnení Osobitných požiadaviek na plnenie, d) zistenie, že v 
momente vzniku zmluvy a/alebo počas trvania platnosti zmluvy dodávateľ nespĺňa 
Osobitné požiadavky na plnenie, e) nepravdivosť skutočne vykonaných úkonov pri 
výkone daného servisného úkonu a vyfakturovaných úkonov. 

o Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody a nároku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy z dôvodu 
porušenia zmluvnej povinnosti. 

o V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy, bude 
dodávateľ fakturovať práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo 
výške vzájomne písomne (e-mailom) dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku 
dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy. 



 

o Za každé porušenie zmluvy zo strany dodávateľa, môže objednávateľ uplatniť voči 
dodávateľovi paušalizovanú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
jednotlivý prípad porušenia povinnosti dodávateľa 

 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 43 000,- € bez DPH 
 

6. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytovaní služieb 
 

7. Termín plnenia : 

Na obdobie 24 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania limitu zmluvy (podľa 
toho čo nastane skôr) 

 

8. Hlavné podmienky financovania : 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa. 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky a spôsob predloženia: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou elektronickej ponuky.  
 

10. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

 

11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky so svojou prílohou č.1 Zoznam osobných motorových vozidiel objednávateľa 
a prílohou č. 2 Špecifikácia - Oprava a údržba služobných osobných motorových 
vozidiel – pozáručný servis a Príloha č. 3  

- Obhliadka vozového parku po tel. konzultácii s referentom autoprevádzky (kontakt: 
pán M. Boleček  (mobil 0910 828 284)   - doporučuje sa 

  

12. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada súťažnú ponuku doručiť do 17.12.2021 do 16:00 hod. 
miestneho času. Súťažnú ponuku predkladáte výhradne v elektronickej forme, do 
predmetu správy žiadame uviesť:  „Autoservis – zabezpečenie servisu a údržby 
služobných vozidiel 2022“. Uchádzači sú povinní dodržať termín na predkladanie 
ponuky, v prípade nedodržania tohto termínu ponuka nebude akceptovaná. 

 

13. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk : 

Najnižšia celková cena / hodnota za súčet Normohodín (Nh) prác uvádzaných vo 
funkčnej špecifikácii predmetu zákazky podrobne v Prílohe č.2 a sumárne v Prílohe 
č.3. 

 

14. Podmienky účasti :  
14.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods.1,  písm. e): 
oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo 
informáciu o zápise v zozname hospodárskych subjektov. Úspešný uchádzač predloží 
originál alebo overenú kópiu oprávnenia. 



 

14.2 Zoznam o poskytnutých službách za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia výzvy 
verejného obstarávateľa s uvedením termínu a hodnoty plnenia. (v štruktúre názov 
odberateľa, objem zákazky, termín plnenia od - do) 
14.3 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

V prípade, ak uchádzač nesplní vyššie uvedené podmienky účasti alebo verejný 
obstarávateľ zistí, že predložené doklady sú neplatné, alebo uchádzač poskytol 
nepravdivé alebo skreslené informácie, bude uchádzač zo súťaže vylúčený 

 

15. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

 

16. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

16.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

16.2  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 
vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

16.3  Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk 

 do 31.03.2021 

  

18. Ďalšie informácie  

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 
námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení.  

Verejný obstarávateľ je povinný zrušiť verejné obstarávanie alebo neprikročiť 
k podpisu zmluvy v prípade obdržania zamietavého stanoviska od zriaďovateľa. 

 

19. Dátum vyhotovenia Výzvy 

07.12.2021 

 

 

 

 

 

          

      Dušan Holaza, v.r. 

       

 



 

Príloha č. 1  

 

 

Zoznam osobných motorových vozidiel objednávateľa 

 

SPZ Továrenská značka Rok výroby / zaradenia 

BA-187UK Škoda Superb 2008 

BA-842LU Škoda Octávia   2004 

BA-843LU Škoda Octávia    2004 

BA-899UG Škoda Fábia  2004 

BA-907UG Škoda Fábia kombi  2008 

BA-910UG Škoda Fábia kombi 2008 

BL-882DR Škoda Octávia 2012 

BL-035DJ Škoda Octávia 2012 

BL-096DN Škoda Octávia 2012 

BL-745DH Škoda Octávia 2012 

BL-003EU Škoda Octávia 2013 

BL-006EU Škoda Octávia 2013 

BL-956ET Škoda Octávia 2013 

BL-803FG Škoda Octávia 2013 

BL-896FC Škoda Octávia 2013 

BL-969FC Škoda Octávia 2013 

BL-859DR Škoda Octavia  2012 

BL-487VG Škoda Fabia kombi 2019 

BL-335UD Škoda Superb 2018 

BL-767XM Kia Soul 2019 

BT-005AD          Škoda Rapid   2020 

BT-302AD          Škoda Rapid 2020 

BT-009AE           Škoda Rapid 2020 

 

  



 

Príloha č. 2 –Cenník prác (Cena za 1 Nh vykonanej práce) 

 

  

Cena za servisné práce mechanické   

  

položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH / Nh 

Cena v Eur  

s DPH / Nh 

1 Škoda Superb    

2 Škoda Octávia   

3 Škoda Rapid   

4 Škoda Fábia   

  

Cena za klampiarske práce 

  

položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH / Nh 

Cena v Eur  

s DPH / Nh 

5 Škoda Superb   

6 Škoda Octávia    

7 Škoda Rapid   

8 Škoda Fábia    

  

Odtiahnutie vozidla 

  

položka služba 
Cena v Eur 
bez DPH 

Cena v Eur 
s DPH 

9 naloženie do 3,5 t   

10 zloženie do 3,5t   

11 
Asistenčná služba 
NONSTOP 

  

12 1km v BA do 3,5 t   

13 1km mimo BA do 3,5t   

  

Cena za lakovnícke práce 

  

položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH / Nh  

Cena v Eur  

s DPH / Nh 

14 Škoda Superb   



 

15 Škoda Octávia    

16 Škoda Rapid   

17 Škoda Fábia   

  

Cena za elektrikárske práce 

  

Položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH / Nh 

Cena v Eur  

s DPH / Nh 

18 Škoda Superb   

19 Škoda Octávia    

20 Škoda Rapid   

21 Škoda Fábia   

  

Klimatizácia 

  

Položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH 

Cena v Eur 
s DPH 

22 Dezinfekcia klimatizácie   

23 
Kontrola a doplnenie 
klimatizácie  

  

  

Pneuservis 

  

 Položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH 

Cena v Eur 
s DPH 

24 
Výmena 4 ks kolies 
(obuté) 

  

25 Kontrola, vyváženie   

26 
Sezónne uskladnenie 
pneumatík / automobil 

  

  

Čistenie vozidiel 

  

Položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH 

Cena v Eur 
s DPH 

27 Vysávanie interiéru   

28 Tepovanie interiéru   



 

expresné 

29 Tepovanie interiéru 24h   

  

 

 

 

Ostatné položky 

  

Položka Model  
Cena v Eur 
bez DPH 

Cena v Eur 
s DPH 

30 
Kontrola a nastavenie 
geometrie 1 nápr. 

  

31 Nastavenie svetiel   

32 
Montáž a údržba el. 
zabezpečenia vozidla 

  

33 
Montáž  GPS a servis pre 
vozidlo 

  

34 

Cena za poskytnutie 
náhradného vozidla na 24 
hodín v prípade 
nedodržanie termínu 
opráv 

  

35 
Príprava automobilu na 
STK, Emisnú kontrolu 

  

36 
Zabezpečenie a realizácia  
pre automobil STK, 
Emisnú kontrolu 

  

 
Suma celkovo – súčet 
ceny za Nh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

Cena bude uvedená v eurách (EUR alebo €). Uchádzač ocení všetky uvedené 
položky. Cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, 20% DPH, cena s DPH. 

 

 

 
Cena bez DPH DPH  20% Cena s DPH 

Celková cena za predmet zákazky 
– súčet normohodín (Nh) 

   

 

 

Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk : 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH.   

 

Konečné poradie uchádzačov sa stanoví podľa celkovej ceny, víťazom bude uchádzač 
s najnižšou cenou, na poslednom mieste bude uchádzač s najvyššou cenou. V prípade že 
uchádzač nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť. 

 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 

 

Meno a priezvisko : .......................................... 

telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 

 

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

 

 

              ………………………………....................... 

vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 



 

 


