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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 

 

 

 

 

Číslo spisu: 01/2022 

 
 

Výzva na  predkladanie ponúk 

 

 
Zákazka s nízkou hodnotou   

p o dľ a   §  1 17   z ák on a  č. 343/2015 z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZoVO“). 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY  
 

Predmet zákazky: 

 

Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

1. Súlad súťažných podkladov so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Potvrdzuje: JUDr. Anna Karasová 

 

2. Zodpovedná osoba za špecifikáciu predmetu zmluvy:  

Ing. Ladislav Šurina 

Zástupca riaditeľky pre ekonomiku a riadenie projektov 

 

3. Podpis štatutárneho orgánu:  

Mgr. Janette Motlová 

riaditeľka VÚDPaP 

 

 

 

 

 

Bratislava január 2022 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 
 

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 

 

  

A. Pokyny na vypracovanie ponuky 

B. Zábezpeka  - sa nevyžaduje 

C. Opis predmetu obstarávania      

D. Spôsob určenia ceny       

E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania   

F. Podmienky účasti uchádzačov      

G. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia  

H. Vzory: 

– Príloha č. 1:  Vyhlásenie uchádzača, návrh na plnenie kritéria vyhodnotenia  

– Príloha č.2:   Identifikačné  údaje uchádzača  

– Príloha č. 3:  Čestné vyhlásenie, ktoré nahradzuje predloženie dokladov na SPÚ 

– Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

– Príloha č. 5  Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO  

– Príloha č. 6: Čo obsahuje ponuka; zosumarizovanie požiadaviek 

 

I. Prílohy, ktoré budú súčasťou  zmluvy o nájme dopravného prostriedku: 

 

 

 

    

POZNÁMKA : 

Zákazka na obstaranie nájmu osobných motorových vozidiel sa zaraďuje pod  zákazku  

s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO, ktorej predpokladaná hodnota je  < 70 000 eur bez DPH. 

Výsledkom  súťaže (prieskumu trhu) je uzavretie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku, 

ktorá bude zverejnená  v CRZ.  

Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je predmetom súťaže je 69 900,00 eur bez DPH. 
Do rozpätia predpokladanej hodnoty zákazky  sú započítané  osobné motorové vozidlá v počte 

3 kusy v priebehu účinnosti zmluvy. 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Pokyny na vypracovanie ponuky 
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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105 Bratislava  je 

verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len “zákon č. 343/2015 Z.z.“). 

1.2 Verejný obstarávateľ 

 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Adresa: 

Cyprichova 42 

Poštové smerové číslo: 

813 57  

 

Mesto/obec: 

83105 Bratislava 

Krajina: 

Slovenská republika 

Štatutárny zástupca verejného  

obstarávateľa 

 

Mgr. Janette Motlová 

riaditeľka VÚDPaP 

 

IČO:                                                            DIČ: 2020796415 

00681385                                                      

Bankové spojenie: 

Štátna pokladňa  

 

Číslo účtu: 
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0063 0127 

Kontaktná osoba na 

 preberanie ponúk 

 prevzatie predmetu zákazky 

Ing. Ladislav Šurina 

 

Telefón: 

+421 910 187 717 
 

Elektronická pošta (email): 
ladislav.surina@vudpap.sk 

 

Internetová adresa (URL): www.vudpap.sk 

 

Kontaktná osoba na 

 prijímanie žiadostí o vysvetlenie 

v elektronickej forme 

 

Ing. Ladislav Šurina 

 

Telefón: 

+421 910 187 717 
 

Elektronická pošta (email): 
ladislav.surina@vudpap.sk 

 

 

 

2. Predmetom  zákazky je : 

2.1 Predmetom zákazky je prenájom plne funkčných osobných  motorových vozidiel, ktoré 

zodpovedajú technickým normám a predpisom platným v Slovenskej republike, pre 

potreby národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie  
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       k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ z Operačného programu Ľudské zdroje  Podrobný 

opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v časti „C“ týchto 

súťažných podkladov. 

 

2.2 Predpokladaná hodnota zákazky je 69 900,00 eur bez DPH.  

2.3 Slovník spoločného obstarávania 

34100000-8 Motorové vozidlá  

34110000-1 Osobné automobily  

 PBO4-7 Bez vodiča; 

 PA02-0 - Prenájom (lízing) 

2.4  Komplexnosť dodania predmetu obstarávania  

       Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  

 

3 Zdroj finančných prostriedkov 

3.1 Predmet zákazky  bude financovaný zo zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „ NFP“)  poskytnutého z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“) formou bezhotovostného platobného styku v EUR v lehote splatnosti  do 30 

kalendárnych  dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok na financovanie predmetu zákazky. 

3.2 Faktúry vystavené dodávateľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo 

vrátiť ho dodávateľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota 

splatnosti a nová lehota splatnosti  pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového 

dokladu. 

 

4 Typ zmluvy 

4.1 Výsledkom zadávania zákazky  bude uzavretie zmluvy  o nájme dopravného prostriedku 

podľa § 630   a nasl.  Obchodného zákonníka  a § 3 ZoVO. 

4.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť D. Spôsob určenia 

ceny a E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. 

 

5 Miesto dodania predmetu zákazky: 

5.1 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 

6. Lehota dodania zákazky 

6.1 Požadovaná doba nájmu je  16 mesiacov (od 01.02.2022 – 31.05.2023). 

7. Platnosť ponuky 
7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j.  do 30.1.2022. 

 

8.   Náklady na ponuku 
8.1 Všetky   výdavky   spojené  s prípravou  a   predložením   ponuky   znáša uchádzač   bez  

akéhokoľvek finančného nároku alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj 

v prípade, že  verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší  

postup zadávania tejto zákazky. 

8.2 Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty 

viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk  uchádzačom nevracajú. Zostávajú 

ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.  
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8.3 Neúspešní uchádzači v tejto súťaži,  nemajú  nárok na uplatnenie náhrady škody.  

 

 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9.   Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi 

9.1  Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov 

uvedených v  ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 

dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich 

predloženie.  

9.2 Dorozumievanie medzi verejným  obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami možno 

uskutočňovať 

9.2.1 zverejňovaním dokumentov na web. stránke verejného obstarávateľa alebo 

9.2.2 písomne prostredníctvom pošty alebo  

9.2.3 osobne alebo 

9.2.4 elektronicky. 

9.3 Poskytnutie súťažných podkladov 

         Verejný obstarávateľ pošle výzvu na predkladanie ponúk spolu so súťažnými podkladmi 

vybraným dodávateľom, ktorí sú spôsobilí dodať predmet zákazky.   

9.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia    žiadosť o vysvetlenie podmienok 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch posielali   

elektronicky kontaktnej osobe uvedenej v bode 9.7. 

9.5 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a  v  súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená 

v elektronickej forme najneskôr 6 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.  

9.6  Od verejného obstarávateľa sa vyžaduje, aby v elektronickej forme potvrdil záujemcovi 

prevzatie žiadosti o vysvetlenie. 

9.7 Kontaktná osoba: 

Kontaktná osoba na 

 prijímanie žiadostí o vysvetlenie 

v elektronickej forme 

 

Ing. Ladislav Šurina 

 

Telefón: 

+421 910 187 717 

 

 

Elektronická pošta (email): 

ladislav.surina@vudpap.sk 

 

Internetová adresa (URL): www.vudpap.sk 

 

 

 10.  Revízne postupy 

       Podľa zák. č. 343/2015 Z.z. uchádzač ani záujemca nie je oprávnený doručiť 

žiadosť o nápravu ani   námietku  v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO. 

 

11.  Prehliadka miesta dodania predmetu zákazky. 

11.1 Vzhľadom na predmet zákazky neorganizuje sa spoločná  prehliadka miesta  jeho  dodania.    
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Časť III. 
Príprava ponuky 

12. Jazyk ponuky 

12.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 

spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

13. Spracovanie ponuky 

13.1 Ponuka musí byť predložená v jednom originálnom písomnom vyhotovení zabezpečenom 

proti manipulácii (nerozoberateľné) tak, aby obsahovala špecifikáciu predmetu 

zákazky,  kalkuláciu ceny a ďalšie informácie. Doklady na splnenie podmienok účasti 

bude verejný obstarávateľ vyžadovať len od úspešného uchádzača pred 

uzatvorením zmluvy.  

13.2 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované              v 

týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich 

úradne osvedčené kópie, pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je určené inak.  

 13.3 Uchádzač spracuje a predloží  ponuku  v listinnej forme  (v jednom uzavretom 

nepriesvitnom  obale). 

 

14.  Obsah ponuky 

Ponuka uchádzača bude obsahovať: 

 

14.1 Obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov 

a dokumentov, podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača. 

14.2 Návrh zmluvy o nájme dopravného prostriedku  spracovaný  podľa 

časti „D“ a „E“ týchto súťažných podkladov. Návrh zmluvy bude 

obsahovať aj  prílohy: 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov  ich  identifikácia a podiel na 

plnení zmluvy, ak bude uchádzač plnenie zmluvy zabezpečovať aj 

prostredníctvom subdodávateľa.  

14.3. Uchádzači do ponuky predložia 

 Čestné vyhlásenie, že sú spôsobilí splniť podmienky v predmetnej 

súťaži. Čestné vyhlásenie spracujú podľa vzoru uvedeného 

v prílohe H/4. 

Doklady na splnenie podmienok účasti môžu uchádzači predložiť aj 

spolu s ponukou. Ak nepredložia doklady spolu s ponukou sú povinní 

predložiť „Čestné vyhlásenie, že sú spôsobilý splniť podmienky účasti. 

Doklady na splnenie podmienok bude verejný obstarávateľ požadovať 

len od úspešného uchádzača.  Podmienky sú rozvedené v časti „F“ 

Podmienky účasti. 
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14.4 Identifikačné údaje uchádzača spracované podľa vzoru v prílohe SP 

v časti „H“. 

 

15. Cena ponuky  

15.1 Cena v ponuke bude spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a podľa, časti D. Spôsob určenia ceny týchto 

súťažných podkladov.  

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

16. Predkladanie ponúk  a ich označenie  

16.1 Ponuku  uchádzač doručí osobne alebo  poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 23.1 

v lehote podľa bodu 17.2. 

16.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre dodržanie 

lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému 

obstarávateľovi.  

16.3 Ponuka pre účely zadávania tejto   zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za 

úhradu poskytnúť verejnému  obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok 

stanovených verejným  obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok. 

16.4 Uchádzač alebo skupina môže predložiť iba jednu ponuku v rozsahu a vo forme podľa 

týchto  súťažných podkladov podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo      iným     zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v mene uchádzača. V prípade, že ponuka je podpísaná osobou splnomocnenou 

k predmetnému úkonu, takýto uchádzač predloží aj úradne overené splnomocnenie. 

Verejný obstarávateľ vylúči  uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

16.5  Uchádzač predkladá ponuku v samostatnom uzavretom obale, ktorý obsahuje   všetky  

požadované dokumenty a údaje. 

16.6 Vonkajší obal  PONUKY  musí obsahovať nasledovné údaje:  

16.6.1  obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 17. 

16.6.2  obchodné meno a adresu uchádzača 

16.6.3 označenie „súťaž - neotvárať“ 

16.6.4 označenie heslom   súťaže: „Prenájom osobných motorových vozidiel“   

 

17. Miesto a termín predkladania ponúk 

17.1  Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 

Názov:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:    83105 Bratislava  

         Ulica:   Račianska 62, 831 02 Bratislava, I. posch.   

V prípade osobného doručenia:  

 

Kontaktná osoba na preberanie ponúk Ing. Ladislav Šurina 
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zástupca riaditeľky pre ekonomiku 

a riadenie projektov 

Račianska 62, 831 02 Bratislava, I. posch.   

 

Telefón: 

+421 910 187  717 

 

 

17.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20. 01.2022 o 9.00 hod. 

17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 17.2 bude vrátená uchádzačovi 

neotvorená. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

18.  Otváranie ponúk bude verejné.    

18.1  Účasť uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (bod 23.2) sa 

na otváraní ponúk umožňuje.  

18.2  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20. 01. 2022 o 10.00 hod 

 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Adresa: 

Račianska 62 

Poštové smerové číslo: 

813 57  

 

Mesto/obec: 

831 02 Bratislava 

posch. č. dverí: 123 

 

18.3 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači. Na otváraní ponúk  môže 

byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

uchádzača alebo osobou poverenou  uchádzačom na jeho zastupovanie. 

18.4 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 

(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk  preukazom totožnosti a poverený 

zástupca uchádzača preukazom totožnosti a poverením  na zastupovanie.  

18.5 Na otváraní ponúk sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejní obchodné 

meno, adresa alebo sídlo všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých 

kritérií podľa časti „G“ týchto súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie ponúk a 

spôsob ich uplatnenia. Vzor údajov, ktoré budú zverejnené je súčasťou tejto časti „H“. 

Ostatné údaje sa nezverejňujú 

18.6 Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania ponúk odošle všetkým 

uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu otvárania 

ponúk. Zápisnica obsahuje zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých 

kritérií,  ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených  verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk. 

   19. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

19.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a 

o informáciách označených v ponuke  ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca 
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poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného 

obstarávania,  komisie, otvárania ponúk, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa   § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

19.2  Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o  obsahu ponúk počas vyhodnocovania 

ponúk.  

20. Vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk  

20.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí všetky ponuky na základe kritérií  

podľa časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

20.2  Komisia  na základe vyhodnotenia určí najúspešnejšieho uchádzača.  

20.3 Úspešným uchádzačom  súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najlepšiu 

hodnotu podľa spôsobu uplatnenia kritérií  (najnižšiu cenu) uvedeného v časti G. Kritériá 

na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.  

21. Preskúmanie ponuky 

21.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk  po vyhodnotení ponúk na základe kritérií je povinná 

vyhodnotiť splnenie podmienok požadovaných na predmet zákazky a splnenie 

podmienok účasti u  uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Komisia na 

vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponuky, ktorá sa umiestnila na prvom 

mieste v poradí  a preskúma, či spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa  a rozhodne, či 

ponuka: 

21.1.1 obsahuje všetky požadované podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a 

v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytol uchádzač; 

21.1.2 skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a 

špecifikáciám podľa výzvy na predkladanie ponúk   a týchto súťažných podkladov 

a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými 

dokumentmi.  

22.  Vysvetľovanie ponúk  

22.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 

ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie a ak je to potrebné aj o 

predloženie dôkazov.  

23.  Vyhodnotenie ponúk 

23.1 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzača v súlade so zákonnou  požiadavkou 

verejného obstarávateľa.  

23.2 Ak sa pri vyhodnotení  ponuky  objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu 

zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí elektronicky doručiť odôvodnenie 

nízkej ponuky do dvoch pracovných dní  (2) odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ 

komisia neurčí dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 

– hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 

hospodárnosti poskytovaných služieb, 

– technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 

dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, 

– osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 

uchádzačom, 

– dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie 

minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva, 



11 

 

– dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 

– možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

24. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak  

24.1 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky, 

24.2 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie                          

s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,  

24.3 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného 

obstarávateľa do 

– dvoch (2) dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu 

a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

24.4 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade 

s požiadavkou verejného obstarávateľa, 

24.5 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do  2 dní odo dňa 

doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 

24.6 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov  najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 

§ 53 odseku 2. 

24.7 Verejný obstarávateľ  je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie  

 s uvedením dôvodov, ktoré viedli k vylúčeniu. 

24.8 V prípade vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok týkajúcich sa  predmetu 

zákazky, komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok týkajúcich sa 

predmetu zákazky u druhého uchádzača v poradí. 

25.   Splnenie podmienok účasti 

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača bude založené na splnení 

podmienok uvedených v časti F týchto súťažných podkladov. 

25.2 Splnenie podmienok účasti uchádzači v ponuke môžu predložiť  čestným vyhlásením,  

pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti je  povinný predložiť  

verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač primerane podľa § 55 ods. 1 zákona č. 

343/2015 Z.z. v čase po vyhodnotení ponúk na základe  výzvy verejného obstarávateľa 

a to spôsobom stanoveným v tomto bode  súťažných podkladov. Z uchádzačom 

predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky 

podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v týchto  súťažných podkladoch  

(rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk (vzor čestného vyhlásenia 

je v prílohe SP). 

25.3 Posúdenie dokladov a vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania uchádzača: 

25.4 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača zo súťaže pre nesplnenie podmienok účasti, ak 

– nesplnil podmienky účasti, 

– predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti, 

– poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie SPÚ, 
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– konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 

– nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

v určenej lehote, 

– nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v určenej 

lehote. 

25.5 V prípade vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ ho 

bezodkladne písomne upovedomí, že bol vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia a osloví 

uchádzača na predloženie dokladov na splnenie požiadaviek týkajúcich sa predmetu 

zákazky a  podmienok účasti, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí. 

26. Vyhodnotenie podľa § 55 ods. 1 

Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk na základe kritérií vyhodnotiť 

splnenie podmienok požadovaných na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti 

uchádzačom/mi, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača/ov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača/ov 

v  poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom mieste v novo zostavenom poradí 

spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. 

Verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača/ov o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako dva (2)  pracovné dni 

odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich primerane podľa § 40. 

Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 
 

27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

27.1 Verejný obstarávateľ  je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení 

o vylúčení uchádzača/ov, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali na základe kritérií, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 

poradia uchádzačov. 

27.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka sa dostala do vyhodnotenia, bude doručené 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

27.3 Úspešnému uchádzačovi  bude oznámené, že jeho  ponuku verejný  obstarávateľ prijíma. 

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Dátum odoslania informácie o 

výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ. 

28. Uzavretie zmluvy 

28.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného  uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí 

zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v časti „D“- 

Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktoré sú v súlade s časťou D a C – 

Opis predmetu obstarávania a spôsob určenia ceny. Úspešný uchádzač  obchodné 

podmienky  verejného obstarávateľa nie je oprávnený meniť, upraviť alebo doplniť s 

výnimkou tých, ktoré sú v časti „D“ umožnené.  

28.2 Verejný obstarávateľ uzavrie  zmluvu  s úspešným  uchádzačom bezodkladne po odoslaní 

oznámení o výsledku všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa dostali do vyhodnotenia. 

Uzavretá zmluva   nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, výzvou na  predloženie 

ponuky  a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
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Časť VIII. 

Lehota viazanosti ponúk 

29. Lehota viazanosti 

29.1  Lehota viazanosti ponúk končí dňom 30.01.2022.  Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní 

svojou ponukou. 

29.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa  a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie zadávania tejto zákazky. 

     
Časť IX. 

Uzatváranie dodatkov pri plnení zmluvy  

 
30. Zmluvu o nájme dopravného prostriedku  uzavretú na základe  § 3 zák. č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a § 630 a nasl. Obchodného zákonníka  možno zmeniť počas jej   

trvania bez nového verejného obstarávania podľa § 18 ZVO.  Zmena zmluvy musí byť 

písomná. 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Opis predmetu obstarávania 
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Predmet zákazky 
      

 

Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je prenájom dopravných osobných  motorových vozidiel s platným havarijným 

a povinným zmluvným poistením, s platným osvedčením o technickej a emisnej kontrole, a s 

platnou diaľničnou známkou pre územie  Slovenskej republiky.  

 

Dopravný motorový prostriedok musí byť pripravený k dočasnému užívaniu v mieste plnenia, 

ktorým  je sídlo verejného obstarávateľa Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

 

– v požadovanom rozsahu spolu s dokladmi potrebnými k jeho prevádzkovaniu a to:  

– osvedčenie o evidencii,  

– doklady o poistení vozidla (Havarijné a povinné zmluvné poistenie),,  

– osvedčenie o technickej kontrole,  

– osvedčenie o emisnej kontrole,  

– formulár záznamu o dopravných nehodách 

 

Horeuvedené doklady  úspešný uchádzač odovzdá spolu s dodanými motorovými vozidlami. 

  

Verejný obstarávateľ protokolárne prevezme do užívania plne funkčné 3 dopravné osobné 

motorové vozidlá do dočasného užívania za podmienok uvedených  v zmluve o nájme dopravného 

prostriedku, po vykonaní skúšobnej jazdy, s plnou nádržou pohonných hmôt spolu s dokladmi 

potrebnými na jeho užívanie a po skončení prenájmu protokolárne odovzdá prenajatý dopravný 

motorový prostriedok s plnou nádržou pohonných hmôt uchádzačovi. Spôsob odovzdávania a 

preberania dopravných osobných  motorových vozidiel k dočasnému užívaniu je uvedený v časti 

D. – Obchodné podmienky v návrhu  zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Súčasťou 

odovzdávajúceho a preberacieho protokolu budú aj údaje, ktoré poskytne  prenajímateľ, a to: 

Prenajímateľ uvedie pri odovzdaní 

a preberaní predmetu zmluvy nasledovné 

údaje: 

 

 

Farba  

Rok výroby  

Evidenčné číslo vozidla  

Výr. číslo karosérie (VIN)  

Číslo motora  

Palivo: (benzín/diesel/LPG/hybrid)  

Číslo technického preukazu:  

Počet najazdených kilometrov:  

 

 

2. Špecifikácia  prenájmu osobných motorových vozidiel 

 

1x vozidlo typu SUV:  

 

Výbava vozidla / Komfort: Automatická prevodovka 

parametre Vozidlo tipu SUV 4x4 
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 Vyhrievané sedadlá 

 tempomat 

 Automatická klimatizácia 

 Parkovacie cúvacie senzory 

 Multifunkčný volant 

  

Technicke parametre / 

vlastnosti 

Jednotka Minimum Maximum 

Počet kusov: Ks 1 1 

Motorizacia/typ paliva benzin   

Prevodovka automat   

Objem zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 
l  

350 

 

Zdvihový objem motora Cm3 1500  

Minimálny výkon Kw 130  

Výška vozidla mm 1600  

 

1x vozidlo typu stredná trieda combi: 

 

Výbava vozidla / Komfort: Automatická prevodovka 

parametre Parkovacie cúvacie senzory 

 Automatická klimatizácia 

 Tempomat 

 Vyhrievané sedadlá 

 Multifunkčný volant 

  

  

Technicke parametre / 

vlastnosti 

Jednotka Minimum Maximum 

Počet kusov: Ks 1 1 

Motorizácia/typ paliva diesel   

Prevodovka automat   

Objem zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

l 620  

Zdvihový objem motora Cm3 1900  

Minimálny výkon Kw 110  

Výška vozidla mm 1400  

 

1x vozidlo typu 7 miestne – osobné:  

 

Výbava vozidla / Komfort: Automatická prevodovka 

parametre Parkovacie cúvacie senzory 

 Automatická klimatizácia 

 Tempomat 

 Vyhrievané sedadlá 

 Multifunkčný volant 
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Technické parametre / 

vlastnosti 

Jednotka Minimum Maximum 

Počet kusov: Ks 1 1 

Motorizácia/typ paliva diesel   

Prevodovka automatická   

Objem zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 
l 580  

Zdvihový objem motora Cm3 1900  

Minimálny výkon Kw 120  

Výška vozidla mm 1600  

Počet miest na sedenie ks 7  

 

 

 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie minimálne a viac:  

 

 

 

V prípade nedodania zákazky podľa presne vyšpecifikovaného opisu zákazky, stanovených 

parametrov a v stanovenom termíne obstarávateľom, obstarávateľ   odstúpi od zmluvy.  

 

 

V prípade nehody/poruchy pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie do 4 

hodín na území Slovenskej republiky od nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

 V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej 

alebo vyššej kategórie do 8 hodín v rádiuse 400 km od hranice Slovenska od nahlásenia 

udalosti na miesto určenia.  

V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej 

alebo vyššej kategórie do 12 hodín v rádiuse nad 400 km od hranice Slovenska od 

nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

 

Interný dispečing dodávateľa nonstop pre prípad poruchy/havárie (24/7). 

 

Možnost jazdy s vozidlami v rámci celej Európy, vrátane krajín Ukrajina, Rumunsko, 

Bulharsko a krajín bývalej Juhoslávie. 

Neobmedzený počet najazdených kilometrov na auto počas doby prenájmu. 

 

Diaľničné známky SK, CZ, AT. 

 

Neobmedzený počet vodičov na auto. 

 

Servis vozidiel službou pick up drop off v mieste lokácie vozidla a v rámci celej EU. 

 

Termín dodania na miesto určenia:    1.2.2022 do 12:00 hod. 

 

Predmetom prenájmu môže byť len vozidlo vyrobené od roku 2018 a na počítadle 

ubehnutých kilometrov nesmie byť údaj vyšší ako 90 000 km. 
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Uhradenie cestnej dane a dane z motorových vozidiel. 

 

 

Uchádzači vo svojej ponuke uvedú  konkrétnu technickú špecifikáciu motorových dopravných 

prostriedkov, ktoré  ponúkajú verejnému obstarávateľovi v predmetnom verejnom obstarávaní. 

Tabuľky na vyplnenie všetkých 3 osobných motorových vozidiel sú v návrhu Zmluvy o nájme 

dopravného prostriedku, ktorá je v časti Obchodných podmienok týchto SP. V tabuľke sú 

požadované údaje, ktoré musí uchádzač splniť týkajúce sa každého jedného vozidla. 

 

 

 

Podiel predmetu zákazky v subdodávke  

 

Uchádzač môže predmet zákazky dodať vlastnými kapacitami alebo vlastnými kapacitami a 

zároveň kapacitami  jedného alebo niekoľkých subdodávateľov. V takom prípade všetky 

činnosti subdodávateľa alebo subdodávateľov uchádzača budú realizované v mene a na účet 

uchádzača a uchádzač zodpovedá za takéto plnenie akoby plnil sám.  

 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov vyžaduje od uchádzača v ponuke uviesť podiel zákazky, ktorý má v 

úmysle zadať  subdodávateľom v percentuálnom vyjadrení, ako aj navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok, ktorých uvedie v Zozname subdodávateľov. 

 

Úspešný uchádzač je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe verejného 

obstarávateľa minimálne 1 pracovný deň pred jej dodaním.  
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Spôsob určenia ceny 
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Spôsob určenia ceny 
 

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena bez  možnosti jej úpravy. Uchádzačom 

navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 

 

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

2.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

2.2. sadzba DPH a výška DPH,  

2.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj 

DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 
4. Cena predmetu zákazky - prenájmu bude spracovaná v súlade so špecifikáciou predmetu 

zákazky, ktorá je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov 

vrátane súvisiacich služieb. 

 

5. Uchádzač zaokrúhľuje cenu prenájmu na dve desatinné miesta.  

 

6. Cena za predmet zákazky (dopravné motorové vozidlá 3 ks)   vrátane   DPH   bude    aj 

predmetom hodnotenia kritéria „cena“.  

 

7. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude dodávateľom vyhotovený súpis zmluvne dodaných 

3 ks dopravných motorových vozidiel vrátane služieb ocenený jednotkovými cenami 

z ponukového rozpočtu prenajímateľa. 

 

8. Faktúry vystavené dodávateľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo 

vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová 

lehota splatnosti  pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu. 

 

9.  Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorej 

súčasťou bude súpis dodaných dopravných motorových vozidiel odsúhlasený  

objednávateľom. 

10.  Lehota splatnosti faktúr je  do 30 kalendárnych   dní  od ich doručenia   objednávateľovi. 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Obchodné podmienky dodania  

predmetu obstarávania 
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Návrh 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku 
uzatvorená podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č.  343/2015 Z.z.“). 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 
1.1 Prenajímateľ: 

Obchodné meno:                         Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:                           Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:                           Mgr. Janette Motlová 
Osoba oprávnená rokovať 

v technických veciach:                       Ing. Ladislav Šurina 

IČO :                           00681385 

DIČ :                             2020796415 

Bankové spojenie:                              Štátna pokladňa  

Č. účtu:                                               7000630127/8180 

IBAN:                                                 SK 12 8480 0000 0070 0063 0127      

Ć. tel.:                                                 0910 187 717 

 (ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

1.2 Nájomca: 

Obchodné meno:                                 

Sídlo:                                                                                                 

Adresa :                                           

Štatutárny orgán:                                                            

Osoby oprávnené rokovať:  

vo veciach zmluvných:                         

vo veciach technických:                      

Právna forma:                                       

Zapísaný v Obchodnom registri:          

Bankové spojenie:                            

Číslo účtu:                                            

IČO:                                                      

IČ DPH:                                                

IBAN:                                                   

Číslo telefónu:                         

(ďalej len „Nájomca“) 
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Článok II. 

Východiskové podklady  

 

Táto Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená 

s úspešným uchádzačom ako výsledok verejného obstarávania v zákazke s nízkou hodnou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 343/2015 Z.z“).  

 

 

Článok III. 

 

Nájomca je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný projekt z 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Článok IV. 

Predmet zmluvy 

 

4.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi 3 ks  dopravných  

prostriedkov ( ďalej len „predmet zmluvy“) špecifikovaných v Prílohe č. 1 na dočasné 

užívanie za podmienok upravených v Zmluve ako i záväzok nájomcu zaplatiť za prenájom 

dohodnutú cenu. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ týmto za odplatu prenecháva predmet nájmu na 

dočasné užívanie nájomcovi. 

4.3 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s nasledovnými 

dokladmi potrebnými pre jeho užívanie: 

- osvedčenie o evidencii č.  

- osvedčenie o technickej kontrole č.  

- osvedčenie  o emisnej kontrole č.  

- doklady o poistení vozidla (Havarijné a povinné zmluvné poistenie) 

- formulár záznamu o dopravných nehodách  

        (ďalej len „doklady“). 

 

Článok V. 

Doba nájmu  

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú 

     od 01.02.2022 do 31.05.2023, t.j. 16 mesiacov. 

5.2 V prípade, že predmet zmluvy nebude prevzatý v termíne uvedenom v bode 5.1. 

5.3 začiatok nájmu plynie odo dňa prevzatia predmetu zmluvy zástupcom nájomcu uvedeného 

v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Doba nájmu bude 

16 mesiacov odo dňa  prevzatia predmetu zmluvy. 

5.4 Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku XI.  tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Nájomné 

 

6.1 Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za 3 ks motorových 

vozidiel dohodnutá na ....................... EUR (slovom: ....................eur) / 1 mesiac bez 

obmedzenia počtu najazdených km.  
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6.2 Nájomné za užívanie predmetu nájmu na 16 mesiacov je: 

6.2.1 Cena bez DPH .................................... 

6.2.2 Cena vrátane DPH.............................. 

6.2.3    Výška DPH ......................................... 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné ......................... prevodom na 

účet prenajímateľa, č. účtu: .................................. Nájomné za bežný mesiac  je splatné 

vždy do ..................... dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa nájom platí.  

6.4 Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, kedy nemohol predmet nájmu užívať pre 

nespôsobilosť predmetu nájmu alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať predmet 

nájmu spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k predmetu nájmu prístup. 

6.5 Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, hradí 

nájomca.                                                                            

6.6 Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Slovenskú republiku,  pre prípad poškodenia, 

alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy. 

6.7 Sumu uvedenú v bode 6.1-6.2  je možné upraviť: 

6.7.1 v prípade zmeny administratívnych opatrení štátu, 

6.7.2 v prípade zmeny termínu nájmu.  

Článok VII 

Účel nájmu 

 

7.1 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na služobné účely (prepravu osôb).  

7.2 Nájomca týmto vyhlasuje, že sa s predmetnom nájmu pred uzavretím tejto zmluvy osobne 

podrobne oboznámil, a že predmet nájmu je plne spôsobilý na užívanie za účelom 

uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy. 

 

Článok VIII 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

8.1 Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky: 

8.1.1 Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu 

podľa tejto zmluvy nevznikla škoda. 

8.1.2 Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný 

prostriedok slúži. 

8.1.3 Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla. 

8.1.4 Pravidelne kontrolovať stav, množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, 

brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu 

a stav akumulátora. 

8.1.5 Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi. 

8.1.6 Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo 

kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla. 

8.1.7 Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým 

alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, 

aby sa zabránilo jeho odcudzeniu. 

8.1.8 Akúkoľvek poruchu bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a pristaviť 

vozidlo na opravu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak. 

8.1.9 Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla 

občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne 

oboznámiť týchto s podmienkami nájmu. 
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8.1.10 V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej 

nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi. 

8.1.11 Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla. 

8.1.12 V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil 

prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to 

po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie. 

8.1.13 Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou 

motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v 

zákonnej lehote. Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa. 

8.1.14 V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od 

vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od 

mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je 

predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške 

vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie 

nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.  

8.1.15 Nájomca vyhlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa 

v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný 

a podpísaný odovzdávací a preberací protokol. 

8.1.16 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia 

nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ 

zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade 

opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 

hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na 

dobu do ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo 

neposkytne, nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol 

vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 

hodín. 

8.1.17 Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez 

predošlého písomného súhlasu prenajímateľa. 

8.2 V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom 

bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie predmetu nájmu.  

        Nájomca je povinný vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi 

(Článok IV., bod 4.3), kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne    do 

miesta, kde ho od prenajímateľa prevzal.  Týmto miestom je sídlo nájomcu. 

8.3 Zmeny na predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami okrem prípadov, kedy sa na ich náhrade 

osobitne dohode s prenajímateľom. 

 

Článok IX 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

9.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu so všetkými dokladmi požadovanými v Článku 

IV.  bode 4.3. 

9.2  O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý 

bude pripojený k tejto Zmluve ako jej Príloha č. 2. 

9.3  Prenajímateľ sa zaväzuje, zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv, spojených 

s užívaním predmetu nájmu. 
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Článok X 

Zodpovednosť za škodu 

 

10.1 Prenajímateľ zodpovedá nájomcovi za škody, ktoré vznikli tým, že predmet nájmu nebol 

spôsobilý na užívanie za účelom dohodnutým v článku VII. tejto Zmluvy. Tejto 

zodpovednosti sa však zbaví v prípade, ak preukáže, že nemohol ani pri zachovaní 

odbornej starostlivosti zistiť ani predvídať nespôsobilosť predmetu nájmu na dohodnuté 

užívanie. 

10.2 Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Škodu na 

predmete nájmu počas trvania nájmu znáša prenajímateľ, okrem prípadov, ak škodu na 

predmete nájmu spôsobil nájomca alebo osoba, ktorej nájomca umožnil k predmetu 

nájmu prístup. Právo na náhradu škody si prenajímateľ musí u nájomcu uplatniť 

najneskôr do 6 mesiacov od skončenia nájmu, inak mu toto právo zanikne. 

10.3 Zmeny na predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami okrem prípadov, kedy sa na ich náhrade 

osobitne dohodne s prenajímateľom. 

 

 

Článok XI 

Skončenie nájmu 

 

11.1 Nájomný vzťah  zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý v Článku V v bode 5.1 

a 5.2 . 

11.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou 

dohodou alebo písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán. Výpovedná doba je  

          1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

11.3 Právo užívať predmet nájmu zaniká nájomcovi skončením nájomného vzťahu. Nájomca 

je povinný vrátiť predmet nájmu spolu s dokladmi späť prenajímateľovi v posledný deň 

trvania nájmu. V prípade, ak nájomca vráti predmet nájmu po tejto lehote, je povinný 

platiť prenajímateľovi nájomné až do okamihu skutočného vrátenia predmetu nájmu.  

 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a   

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

12.2 Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

12.3 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomne po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

Uzavreté písomné a očíslované dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

12.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch; po  dva rovnopisy  pre každú  zmluvnú 

stranu. 

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne 
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nevýhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo  potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

12.6  Prílohy: 

12.6.1 Príloha č. 1  Špecifikácia predmetu zmluvy 

12.6.2 Príloha č. 2  Subdodávatelia 

                               

 

V ......................... dňa .........................                V ......................... dňa ......................... 

 

 

 

 

Prenajímateľ                         Nájomca 

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

 

Poznámka: Uchádzač vyplní všetky vyznačené časti zmluvy, a to: 

body 1.2, 6.1.-6.3, dátum uzavretia zmluvy a podpis zmluvy 
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Príloha č. 1 

 

Špecifikácia  motorových vozidiel 

(Uchádzač predloží v ponuke) 

 

 

 

 

Prenajímateľ  uvedie  špecifikáciu všetkých  motorových vozidiel 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa  na 3 

ks  osobných motorových vozidiel 

 

          Ponuka uchádzača 

 

 

1x vozidlo typu SUV:  

                                                                                       Ponuka uchádzača 

 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka  

Vozidlo tipu SUV 4x4  

Vyhrievané sedadlá  

tempomat  

Automatická klimatizácia  

Parkovacie cúvacie senzory  

Multifunkčný volant  

  

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1   

Motorizacia/typ 

paliva 

benzin   

Prevodovka automat   

Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

350 

  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1500 

  

Minimálny výkon Kw 

130  

  

Výška vozidla mm 

1600 

  

    

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov  
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1x vozidlo typu stredná trieda combi: 

                                                                                            Ponuka uchádzača 

 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka  

Parkovacie cúvacie senzory  

Automatická klimatizácia  

Tempomat  

Vyhrievané sedadlá  

Multifunkčný volant  

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1   

Motorizacia/typ 

paliva 

diesel   

Prevodovka automat   

Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

620 

  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1900 

  

Minimálny výkon Kw 

110  

  

Výška vozidla mm 

1400 

  

    

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov  

 

 

 

 

 

1x vozidlo typu 7 miestne – osobné:  
                                                                                                      Ponuka uchádzača 

 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka  

Parkovacie cúvacie senzory  

Automatická klimatizácia  

Tempomat  

Vyhrievané sedadlá  
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Multifunkčný volant  

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1   

Motorizacia/typ 

paliva 

diesel   

Prevodovka automat   

Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

580 

  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1900 

  

Minimálny výkon Kw 

120  

  

Výška vozidla mm 

1600 

  

Počet miest na 

sedenie 

7   

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov  

 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie minimálne a viac:  

 

                                                                                                               Ponuka uchádzača 

1  

V prípade nedodania zákazky podľa presne 

vyšpecifikovaného opisu zákazky, stanovených 

parametrov a v stanovenom termíne obstarávateľom, 

obstarávateľ   odstúpi od zmluvy.  

 

 

2  

V prípade nehody/poruchy pristaviť náhradné vozidlo 

rovnakej alebo vyššej kategórie do 4 hodín na území 

Slovenskej republiky od nahlásenia udalosti na miesto 

určenia. 

 V prípade nehody / poruchy mimo územia 

Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo 

vyššej kategórie do 8 hodín v rádiuse 400 km od 

hranice Slovenska od nahlásenia udalosti na miesto 

určenia.  

V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, 

pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo vyššej 

kategórie do 12 hodín v rádiuse nad 400 km od 

hranice Slovenska od nahlásenia udalosti na miesto 

určenia. 

 

 

3 Interný dispečing dodávateľa nonstop pre prípad 

poruchy/havárie (24/7). 
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4 Možnost jazdy s vozidlami v rámci celej Európy, 

vrátane krajín Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko 

a krajín bývalej Juhoslávie. 

 

5 Neobmedzený počet najazdených kilometrov na auto 

počas doby prenájmu plnenia zmluvy. 

 

 

6 Diaľničné známky SK, CZ, AT. 

 

 

7 Neobmedzený počet vodičov na auto. 

 

 

8 Servis vozidiel službou pick up drop off v mieste 

lokácie vozidla a v rámci celej EU. 

 

 

9 Termín dodania na miesto určenia:    1.2.2022 do 

12:00 hod. 

 

 

10 Predmetom prenájmu môže byť len vozidlo 

vyrobené od roku 2018 a na počítadle ubehnutých 

kilometrov nesmie byť údaj vyšší ako 90 000 km. 

 

 

11 Uhradenie cestnej dane a dane z motorových vozidiel.  
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

F 

Podmienky účasti uchádzačov  
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Podmienky účasti uchádzačov  

 
 

 

Uchádzač  vo verejnom obstarávaní  musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia,   rozsah požiadaviek určený na finančné a ekonomické postavenie, rozsah 

požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 343/2015  Z.z., ktoré sú 

uvedené v tejto časti súťažných podkladov.  

 

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa   

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní: 

1.1  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;  

úspešný uchádzač predloží:  

– informáciu s údajmi, že je zapísaný do živnostenského, resp. obchodného  

registra, resp. je registrovaný v zozname hospodárskych subjektov;  predloží 

fotokópie z týchto zoznamov, 

1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu; úspešný uchádzač predloží:  

– čestné vyhlásenie, že mu nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

1.3 § 40 ods. 6 písm. f). 

nesmie  u uchádzača  existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt 

záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami); 

úspešný uchádzač predloží: 

– čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov (vzor čestného  vyhlásenia je  

v prílohe týchto súťažných podkladov). 

 

Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v tejto zákazke, predložené úspešným 

uchádzačom, musia byť originály alebo  ich úradne overené kópie pokiaľ nie je určené inak. 

Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady vydávané  v inom než 

slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a predložené spolu 

s originálom alebo jeho úradne overenou kópiou  okrem dokladov predložených v českom 

jazyku.  

 

Uchádzači predložia v ponuke  

1. čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v časti H/4 (predbežné nahradenie 

dokladov); 

2. pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá  verejnému 

obstarávateľovi len úspešný uchádzač  pred uzavretím zmluvy. 
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 (Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa 

doručenia žiadosti, ak ich nepredložil už priamo v ponuke) 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
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Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá  ich uplatnenia 

 

 

 

 

Kritérium: Najnižšia cena za prenájom 3  ks motorových vozidiel 

 

 Kritérium  

1   

Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH uvedená v EUR  

 Výška DPH v EUR 

 

 

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

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

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

 

Spôsob hodnotenia ponúk: 

 

Cena predmetu zákazky s DPH vrátane súvisiacich služieb: Predmetom hodnotenia ponuky je 

najnižšia cena vrátane DPH. 

Uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za kompletný predmet  zákazky sa umiestní na prvom 

úspešnom mieste. Ostatní uchádzači sa stanú neúspešnými.  

 

 

V prípade, že viac uchádzačov získa rovnaké 

úspešné prvé miesto rozhodujúca 

 

je výhodnejšia technická špecifikácia 

dodaných vozidiel na prenájom 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

     

        H. 
 

Vzory 

 
– Príloha č. 1:  Vyhlásenie uchádzača, návrh na plnenie kritéria vyhodnotenia  

– Príloha č.2:   Identifikačné  údaje uchádzača  

– Príloha č. 3:  Čestné vyhlásenie, ktoré nahradzuje predloženie dokladov na SPÚ 

– Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

– Príloha č. 5  Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO  

– Príloha č. 6: Čo obsahuje ponuka; zosumarizovanie požiadaviek 
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                                                               H/1 

Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

                            

 

 

 

  V Y H L Á S E N I E 
                                          

    

  Údaje: Obchodné meno uchádzača: 

 

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

              

 Adresa alebo sídlo uchádzača................................................................................ 

 

Najnižšia cena za prenájom 3  ks motorových vozidiel 
 

 

 Kritérium  

1  

Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH uvedená v EUR  

 Výška DPH v EUR 

 

 

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

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

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

 
 

 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke.  

 

 

 

Meno, dátum, funkcia, podpis štatutárneho orgánu a pečiatka          

 

             

 

................................................. 
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H/2 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

Obchodné meno: .............................................................................................................. 

Sídlo (miesto podnikania): ............................................................................................... 

Zastúpený: ........................................................................................................................  

IČO: ................................................................................................................................. 

DIČ: ................................................................................................................................. 

IČ DPH:............................................................................................................................ 

IBAN:............................................................................................................................... 

Bankové spojenie: ............................................................................................................ 

č. účtu: ..............................................................................................................................      

Osoby oprávnené na rokovanie o zmluve: ........................................................................ 

Číslo tel.: .......................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................. 

Zapísaná v Obchodnom registri: ...................................................................................... 

číslo zápisu: ....................................................................................................................... 

Kontaktné osoby: 

1. Meno osoby na preberanie písomností do vlastných rúk podľa zák. č. 71/1967  

Zb. vrátane kontaktu......................................................................................................... 

2. Meno osoby a E-mailu  na elektronickú komunikáciu počas procesu verejného 

obstarávania..................................................................................................................................  

V .................. dňa .......................2022 

 

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

čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia  

                                                                           osoby/osôb štat. orgánu alebo zástupcu                            

                                                                           oprávneného konať v mene uchádzača 

                                                                          v záväzkových vzťahoch  

 

odtlačok pečiatky (napr. podľa spôsobu                                      vlastnoručný podpis 

v zmysle výpisu z obchodného registra) 
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H/3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 

predbežné nahradenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti 

 
  na predmet zákazky : 

Prenájom motorových vozidiel 

 

 

 Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk 

20. 01. 2022 

spĺňame všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytneme 

verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady v prípade našej úspešnosti 

v predmetnej súťaži pred uzatvorením zmluvy. 

 

Čestne vyhlasujem, že  

som schopný pravdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade 

potreby/pochybností, preukázať na  vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase a spôsobom 

stanoveným verejným obstarávateľom v súlade zo zák. č. 343/2015 Z.z., s výzvou na 

predkladanie ponúk a  so súťažnými podkladmi. 

 

Uchádzač  

 

Obchodné meno: .................................................................................... 

IČO:......................................................................................................... 

 Sídlo alebo adresa podnikania: ................................................................... 

 ( Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť  všetkých členov a ich 

identifikačné údaje)    

      

 
V .................. dňa .......................2022 

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

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača, a pečiatka 

 

 



41 

 

H/4 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 

[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý  som predložil ponuku 

do súťaže  na prenájom motorových vozidiel realizovanej podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní,  týmto 

 

Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk 

20. 01. 2022 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 

zákona akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v 

postupe tohto verejného obstarávania, 

- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie 

Uchádzač  

 

Obchodné meno: .................................................................................... 

IČO:......................................................................................................... 

 Sídlo alebo adresa podnikania: ................................................................... 

 ( Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť  všetkých členov a ich 

identifikačné údaje)    

      

 
V .................. dňa .......................2022 

 

 

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

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača, a pečiatka 
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H/5 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEULOŹENÍ ZÁKAZU ÚĆASTI VO  

VEREJNOM OBSTARÁVANI 

 

 

 

[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý som  predložil ponuku 

do súťaže na prenájom motorových vozidiel realizovanej podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní,  týmto 

 

Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk 

20. 01. 2022 

 

 

nám  nebol  uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Uchádzač  

 

Obchodné meno: .................................................................................... 

IČO:......................................................................................................... 

 Sídlo alebo adresa podnikania: ................................................................... 

 

  V .................. dňa .......................2022 

 

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

meno a priezvisko, 
funkcia, podpis  

 

 

 

 



43 

 

 

 

H/6 

 

Čo obsahuje ponuka 

zosumarizovanie požiadaviek 

 

 
1 Zoznam predložených všetkých  dokladov a dokumentov 

 

2 Identifikačné údaje uchádzača  
 

3  Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti H 
týchto súťažných podkladov  
 
 

4 Návrh zmluvy  o nájme dopravného prostriedku podpísaný uchádzačom 

lebo osobou oprávnenou konať za uchádzača   so všetkými relevantnými 

vyplnenými a priloženými  prílohami : 

– príloha č. 1 Opis predmetu zmluvy 

– príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch podľa vzorov 

uvedených v prílohe č. 3 návrhu zmluvy písm. a) - c); vyplniť 

aj negatívnu informáciu,  ak sú mu v čase predkladania ponuky 

subdodávatelia neznámi alebo zmluvu bude plniť vlastnými 

kapacitami 
 

5 Doklady a dokumenty podľa časti F. Podmienky účasti uchádzačov  

 

– Čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZoVO (vzor je v prílohe) 

– Doklady predloží len úspešný uchádzač pred uzatvorením 

zmluvy 
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Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

 Predmet zmluvy: Prenájom osobných motorových vozidiel 

 

 

 

 

I 
 

Prílohy, ktoré budú súčasťou  zmluvy o nájme dopravného 

prostriedku okrem Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy: 

 
 

 

     a)-c) Zoznam subdodávateľov – Príloha č. 2 zmluvy 
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Príloha č. 2/ a k zmluve 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

                                                   ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

     Na dodaní plnenia  zmluvy  o nájme dopravného prostriedku uzatvorenej podľa § 630 

Obchodného zákonníka   a § 3 zák. č. 343/2015 Z.z. sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý 

predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami. 

 

 

 

 

 

Uchádzač  

 

Obchodné meno: .................................................................................... 

IČO:......................................................................................................... 

Sídlo alebo adresa podnikania: ................................................................... 

   V .................. dňa .......................2022 

 

 

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

meno a priezvisko, 
funkcia, podpis  
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Príloha č. 2/ b k zmluve 

 

 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 Na dodaní plnenia    zmluvy  o nájme dopravného prostriedku uzatvorenej podľa § 630 

Obchodného zákonníka   a § 3 zák. č. 343/2015 Z.z.  sa budú podieľať  nasledujúci 

subdodávatelia:  

 

Uchádzač  

 

Obchodné meno: .................................................................................... 

IČO:......................................................................................................... 

Sídlo alebo adresa podnikania: ................................................................... 

    V .................. dňa .......................2022 

 

 

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

meno a priezvisko, 
funkcia, podpis  

P. 
č. 

Meno 
a priezvisko alebo 

obchodné meno 
alebo názov 
subdodávateľa 
Adresa sídla alebo 
miesta podnikania 

IČO 
Podiel plnenia 

zo zmluvy v % 
Predmet 
subdodávok 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 
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Príloha 2/ c k zmluve 

 

 

 

      Č e s t n é  v y h l á s e n i e 

 

pravidlá na zmenu   subdodávateľov 

 

 
Uchádzač:  

Obchodné meno ...................................................................... 

Adresa podnikania ................................................................... 

IČO: ........................................................................................ 

na predmet zákazky: „Nájom motorových vozidiel  “ 

 

Čestne vyhlasujeme, že súhlasíme s určenými pravidlami o zmene subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy na predmet zákazky: „Nájom motorových vozidiel  “. 

 

Ak, v prípade úspešnosti nami predloženej ponuky, budeme ako dodávateľ, zabezpečovať 

plnenie zmluvy prostredníctvom  subdodávateľov aj iných ako predkladáme v našej ponuke, 

(alebo nepredkladáme z dôvodu, že nám nie je známy) každý navrhnutý subdodávateľ, 

ktorého  sa návrh bude týkať musí byť, najneskôr do piatich pracovných dní pred uzavretím 

subdodávateľskej zmluvy predložený dodávateľom objednávateľovi   k odsúhlaseniu, spolu 

s predložením čestného vyhlásenia dodávateľa, že každý navrhovaný  subdodávateľ spĺňa 

alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 41 zák. č. 343/2015  Z.z.. 

Následne do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia subdodávateľskej zmluvy predloží 

dodávateľ objednávateľovi Zoznam navrhovaných subdodávateľov. Sme si vedomí, že 

v prípade úspešnosti nami predloženej ponuky týmto čestným vyhlásením nie je dotknutá 

zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.  

      

 
V .................. dňa .......................2022 

 

 

 

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

      Meno, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu  uchádzača 


