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

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

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

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  17058520
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Danišová 
Mobil: +421 903298102
Telefón: +421 484155027
Fax: +421 484153866
Email: iveta.danisova@sopsr.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.sopsr.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  Organizácia riadená verejným právom (§ 6 ods. 1 písm d) 

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Áno
Príloha A.IV) ADRESY INÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, V MENE KTORÉHO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NAKUPUJE
 
Úradný názov:  Miniterstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42181810
Poštová adresa:  Nám. Ľ. Štúra 1 
Mesto/Obec:  Bratislava 
PSČ:  812 35
Štát:  Slovensko

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Osobné motorové vozidlá (EVO)

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Bratislava, Banská
Bystrica
Kód NUTS:SK032
SK010

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
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Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  790 000,0000 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Nákup osobných motorových vozidiel 
34 ks motorových vozidiel  
MŽP SR - 10 ks  
ŠOP SR - 24ks 
Rozdelenie vozidiel podľa segmentov podľa metodiky ZAP SR  
stredná trieda CD - 20 ks  
SUV G1 - 11 ks terénne  
G2 - 3 ks

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1 

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

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

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

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  790 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

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

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Obstarávateľská organizácia bude požadovať od uchádzačov zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške
23.000,- EUR (slovom: dvadsaťtriťisíc Eur). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov obstarávateľských organizácií a z Operačného
programu Životné prostredie, programu LIFE a štátneho rozpočtu.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy vytvorila
určitú právnu formu v zmysle § 31 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorej budú členovia skupiny
dodávateľov spoločne a nerozdielne ručiť voči verejnému obstarávateľovi za záväzky vzniknuté pri realizácii zmluvy a
počas záručnej lehoty.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

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

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyžaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1, ktoré uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26
ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO.  
Doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO môže uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného Úradom pre
verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 ZVO, v ktorom preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov, ktoré obstarávateľská organizácia posudzuje podľa
§128 ods. 3 ZVO vychádzajúc zo situácie či potvrdenie úradu bolo vydané pred alebo po 01.07.2013, a to podľa

2/6



výkladového stanoviska úradu č. 10/2013.  
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.  
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú
z § 26 a § 32 ods. 1 ZVO.  
Uchádzač môže predmetné doklady nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom z predmetného
čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj požadovaným spôsobom spĺňa podmienky
účasti uvedené v bode III.2.1 tohto oznámenia, a to ku dňu predkladania ponúk. V aktuálnom prípade však musí na
výzvu verejného obstarávateľa do desiatich pracovných dní od prevzatia výzvy verejnému obstarávateľovi doručiť a
konkrétnymi dokladmi preukázať pravdivosť tvrdení v čestnom vyhlásení v dobe jeho podpísania.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
A. § 27 ods. 1 písm. a) ZVO  
B. § 27 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
K bodu A) Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých
bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných
bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám
a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov
vyplývajúcich z úverových vzťahov.  
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/ alebo pobočky zahraničnej banky (bánk,
ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené
účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke
a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a to za predchádzajúce tri roky až ku
dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo
pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky
obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky obstarávateľská organizácia
vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách
zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie.  
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky.
Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako originál, alebo úradne overená kópia.  
K bodu B) Výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za roky 2010, 2011, 2012, potvrdené
príslušným finančným (daňovým) úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla
uchádzača,  
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač právnická osoba preukáže predložením príslušných Výkazov ziskov a strát
overených príslušným finančným (daňovým) úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom. Prehľadom o
dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požadovaný obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
spolu za tieto predchádzajúce tri hospodárske roky musí byť minimálne vo výške 500.000,- EUR bez DPH. Prehľad o
dosiahnutom obrate musí byť podpísaný uchádzačom.  
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, vo forme prehľadnej
tabuľky, za jednotlivé roky uvedený v mene EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej
banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Obratom v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, obstarávateľská organizácia rozumie poskytovanie predaja osobných
motorových vozidiel.  
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených
dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje
finančné a ekonomické postavenie.  
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní: Požiadavke
obstarávateľskej organizácie je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej
spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.  
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
A. § 28 ods. 1 písm. a) ZVO  
B. § 28 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
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K bodu A) Zoznam obdobných dodávok predmetu zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov ku dňu predkladania
ponúk, doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Uchádzač predloží zoznam minimálne dvoch obdobných dodávok predmetu zákazky doplnený potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Každá dodávka bude na samostatnom liste, ktorým
uchádzač preukáže dodávku rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za zákazku rovnakého,
alebo podobného charakteru sa považuje predaj osobných motorových vozidiel. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci
tohto zoznamu preukázal, že:  
a) zmluvná cena dodávok predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru spolu za tri predchádzajúce roky
ku dňu predkladania ponúk je minimálne vo výške 500.000,00 EUR bez DPH a zároveň  
b) jedna dodávka predmetu zákazky minimálne vo výške 150.000,00 EUR bez DPH. Potvrdenia o dodaní predmetu
zákazky verejného obstarávateľa, obstarávateľa resp odberateľa musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo
vo forme úradne osvedčenej kópie.  
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO. Obstarávateľská organizácia
požadovaním tejto podmienky účasti skúma technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača. Na preukázanie technickej a
odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova spôsobilosť realizovať
určitú dodávku predmetu zákazky. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní
obstarávateľská organizácia stanovila podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to
znamená, že obstarávateľská organizácia stanovila podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Kvantitatívna a
kvalitatívna charakteristika dodávok, ktorej sa predmet zákazky týka poskytuje obstarávateľskej organizácii primeranú
záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania, čo do rozsahu a kvality. Podmienka účasti je
potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu
zákazky a dĺžku trvania zmluvy.  
K bodu B) Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 pre
oblasť predaj a servis motorových vozidiel vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľská organizácia uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. 
Obstarávateľská organizácia prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie kvality. Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO. Táto požiadavke je
primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti
uchádzača. Obstarávateľské organizácia od úspešného uchádzača požaduje aj poskytovanie záručného servisu. 
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

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

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Najnižšia cena - 70
2. Prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti (EUR) - 10
3. Prevádzkové náklady na emisie oxiu uhličitého CO2 počas životnosti (EUR) - 10
4. Prevádzkové náklady na emisie oxidov dusíka NOx, bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a tuhých častíc počas
životnosti (EUR) - 10

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Prvky, ktorého hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie:  
Cena za skupinu vozidiel;  
Pred začatím elektronickej aukcie obstarávateľská organizácia uskutoční úvodné úplné vyhodnotenie ponúk. Po
vyhodnotení ponúk, obstarávateľská organizácia vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov,
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových návrhov hodnôt prvku v elektronickej aukcii. Vo Výzve
na účasť v elektronickej aukcii pozvánke obstarávateľská organizácia uvedie podrobné informácie týkajúce sa
elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 ZVO. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude zaslaná elektronicky
zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (nesprávne kontaktné
údaje zodpovednej osoby budú mať za následok prípadne nedoručenie výzvy na účasť v elektronickej aukcii a teda aj
faktickú neúčasť uchádzača v e-aukcií). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
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14.01
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2014/S 023-035509
z:  01.02.2014

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.03.2014 13:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  20.03.2014 13:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.09.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  20.03.2014 14:00
Miesto:  Banská Bystrica
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačný program Životné prostredie 
Program LIFE

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  
2. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj vystavené plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Úkony
splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľskej organizácii záväzné. Písomné
splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené.  
3. Verejná súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto
verejnej súťaži je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do verejnej súťaže a pokračovať
ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO pre verejnú súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO
(registrácia do systému EVO k tejto zákazke je bezplatná). Prístup pre registráciu a následne do zákazky je cez
označenie Obstarávateľská organizácia: Štátna ochrana prírody SR č. zákazky: 14.01; Názov zákazky: Osobné motorové
vozidlá (EVO);  
4. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto verejnej súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO.
Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
 
5. Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.3.3) tohto oznámenia. Riziko
nezaregistrovania alebo neskorej registrácie znáša záujemca. Nakoľko sa verejné obstarávanie uskutočňuje elektronicky
prostredníctvom systému EVO, obstarávateľská organizácia nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov. Záujemca sa po zaregistrovaní do systému EVO môže súťažné podklady stiahnuť aj s prípadnými
aktualizáciami alebo vysvetleniami. Obstarávateľská organizácia neposkytuje súťažné podklady v písomnej forme.  
6. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach
Metodického pokynu k systému EVO, ktorý je zverejnený na portáli EVO.  
7. Záujemca môže v aktuálnom prípade po zaregistrovaní do systému EVO požiadať obstarávteľskú organizáciu
prostredníctvom systému EVO o vysvetlenie ako podmienok účasti v tejto verejnej súťaži, tak aj súťažných podkladov.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť odoslaná prostredníctvom EVO najneskôr do 22.12.2013. Komunikáciu pre tieto účely
obstarávateľská organizácia určuje v slovenskom jazyku  
8. Obstarávateľská organizácia zverejní vysvetlenie podmienok účasti alebo súťažných podkladov na základe žiadosti
žiadateľovi a všetkým záujemcom, ktorí budú zaregistrovaní v systéme EVO, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk a to prostredníctvom systému EVO.  
9. Z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 43 ods. 3 ZVO otváranie ponúk neverejné.  
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10. V zmysle § 33 ods. 4 ZVO obstarávateľská organizácia uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní.  
11. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.  
12. Súťažné podklady, vysvetlenia podmienok účasti, resp. súťažných podkladov, doplnenia, prípadne iné informácie
súvisiace s týmto verejným obstarávaním budú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke
www.sopsr.sk.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

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

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.02.2014
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