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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Slovenská akadémia vied  

IČO: 00037869  

Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Malík, CSc.  

Telefón: 02/57510176 

E-mail: malik@up.upsav.sk   

Internetová stránka: www.urad.sav.sk    

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky:  od 39 000 do 65 000 € bez DPH 

Termíny dodania: do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy 

3. Predmet zákazky 

3.1  Kúpa nového osobného automobilu.   
   
3.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34111200-0. 
 

3.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
 

4. Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.   
 
 

5. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.     
  

 

6. Druh zákazky 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude zadanie zákazky. 
 

6.1 Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru. 

6.2 Typ zmluvy: kúpna zmluva   podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“ ) 
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6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
tvorí časť  B.2 Návrh zmluvy. 

7.  Miesto plnenia 

Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 
Bratislava   

 

8.  Variantné riešenia 

 Sa neprijímajú 
  

 

9. Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 01.05.2014.   
 

 
 

Časť II. 
Komunikácia 

10. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi obstarávateľskou organizáciou 

a záujemcami/uchádzačmi 

Vysvetľovanie a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou 
organizáciou a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne – listinnou podobou alebo 
elektronickými prostriedkami. V prípade komunikácie elektronickými prostriedkami potvrdí sa  
informácia aj jej doručením v listinnej podobe do 3 dní odo dňa odoslania tejto informácie 
elektronickými prostriedkami.  

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o VO sa na moment doručenia dôležitých 
písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä 
písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt,  použijú primerane 
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o 
správnom konaní. 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 
alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o 
vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

Lehoty sa považujú za dodržané len v prípade doručenia verejnému obstarávateľovi, nie 
podaním na poštovú prepravu. 

 
 

11. Podmienky na získanie súťažných podkladov  
11.1 Súťažné podklady budú poskytnuté na základe doručenej písomnej žiadosti o poskytnutie 

súťažných podkladov na adresu Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Úradné hodiny podateľne 
pre osobné doručenie sú od 7:00 hod. do 13:00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných 
podkladov možno zasielať aj na e-mailovú adresu malik@up.upsav.sk Lehota na doručenie 
písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je do 29. 11. 2013 do 10:00 hod.. 
Lehota sa považuje za dodržanú len v prípade doručenia žiadosti na určenú adresu, nie 
podaním na poštovú prepravu. 

11.2 Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané prostredníctvom pošty. 
   
 
 
 
 

mailto:malik@up.upsav.sk
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12.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

        Nie je potrebná 
 

 

     

Časť III. 
Príprava ponuky 

13.  Jazyk ponuky 

13.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 
jazyku.  

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do 
slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad 
v štátnom  jazyku. 

 

14.  Podmienky účasti 

14.1 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 
26 ods. 1) zákona o VO a predložiť  doklady potrebné na ich preukázanie podľa § 26 ods. 2) 
zákona o VO. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. 

14.2 Ak záujemca/uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1) zákona 
o VO údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ požaduje 
na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, písm. d) zákona o VO 
predložiť potvrdenie Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní a to aj v prípade 
že záujemca/uchádzač nemá evidovaných zamestnancov vo všetkých zdravotných 
poisťovniach. Uvedené doklady k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk nebudú  
staršie ako tri mesiace. 

14.3 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického 
postavenie podľa § 27 ods.1 písm. d) zákona o VO, t. j.  preukázaním minimálneho ročného 
obratu 100 000 EUR  za každý z požadovaných hospodárskych rokov. Požadované 
hospodárske roky sú roky 2010, 2011, 2012. Verejný obstarávateľ požaduje na preukázanie 
dosiahnutého obratu predložiť výkazy ziskov a strát alebo výkazy príjmoch a výdavkoch 
alebo dokumenty, ktoré sú ekvivalentné takýmto dokumentom. Predložené doklady musia 
byť overené príslušným daňovým úradom, originálom alebo overenou kópiou. 

14.4 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO.  

14.5 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých tovarov za 
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia 
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 

 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  

 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o 
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k 
dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

14.6 Splnenie podmienky účasti možno v zmysle § 32 ods. 11 zákona o VO preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona 
o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,  
verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, 
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, aby mu tieto doklady predložili. 
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15. Obsah ponuky 

15.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. 

15.2. Ak uchádzač/záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, 
predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o 
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v 
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a 
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  

15.3. Záujemca/uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom, alebo dôvernými 
informáciami. Za dôverné informácie je na účely zákona o VO možné označiť výhradne 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. 

15.4. Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na 2 časti a musí obsahovať:  
A. Časť 1. „ Ostatné „  
B. Časť 2. „ Kritéria „ 

15.5. Časť č. 1.  „ Ostatné „ musí obsahovať nasledovné : 
15.5.1. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke podľa časti B.4. 
15.5.2. Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, sídlo 

uchádzača, adresa na doručovanie písomností, ak je odlišná ako adresa sídla uchádzača 
a e-mailová adresa určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii.  

15.5.3. Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti určených v bode 14.. Všetky 
požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom  
obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť originály alebo úradne 
osvedčené kópie originálov.  

15.5.4. Návrh zmluvy podľa časti B.2 týchto súťažných podkladov, bez uvedenia číselného 
a slovného vyjadrenia ceny. Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje 
uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

15.5.5. CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej ponuky označenej 
slovom  „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov. 

15.6. Časť č. 2.  „ Kritéria  „ musia obsahovať nasledovné : 
15.6.1. Navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky spĺňajúci špecifikácie určené v týchto 

súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B1 – Opis predmetu zákazky.  
15.6.2. CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky 

označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov. 
 

16.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

16.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
16.2. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  

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

cenu uvedie v zložení: 

16.3.1.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

16.3.2.  sadzba  DPH a výška  DPH, 

16.3.3.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 

16.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,  upozorní. 
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Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

17.  Označenie obalov ponúk 

17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

17.2. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne 
sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov. 

17.3. Ponuka sa predkladá tak, aby v spoločnom obale obsahovala 2 časti.  Osobitne oddelenú 
a uzavretú 1. časť (obálku) ponuky, označenú slovom „Ostatné“  a obchodným menom 
uchádzača a osobitne oddelenú a uzavretú 2.časť (obálku) ponuky, označenú slovom 
„Kritéria“ a obchodným menom uchádzača. Uchádzač vloží obe časti ponuky do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

17.4. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

17.4.1.1. adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných    

       podkladoch, 

17.4.1.2. obchodné meno a adresu uchádzača, 

17.4.1.3. označenie „podlimitná zákazka  - neotvárať“, 

17.4.1.4. označenie heslom podlimitnej zákazky: „Kúpa nového osobného automobilu “  
 

 

18.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

18.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
  Slovenská akadémia vied  
  Štefánikova 49  
  814 38  Bratislava 
 
18.2. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 

uplynie dňa 10. 12. 2013 o 09:00 hod.. Lehota sa považuje za dodržanú len v prípade 
doručenia ponuky na určenú adresu, nie podaním na poštovú prepravu. 

 
18.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 
 

19.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

19.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
19.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

20. Otváranie ponúk 

20.1. Otváranie ponúk, časti „Ostatné“, ktoré je neverejné sa uskutoční dňa 10. 12. 2013 o 10:00 
hod.. Miestom otvárania ponúk je Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 
Bratislava. 
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20.2. Neverejné otváranie časti ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia na 
vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (komisia) tak, že najskôr overí 
neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako „Ostatné“. 
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v 
tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ 
komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona o VO. 

20.3. Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritéria“ vykoná komisia najskôr v deň, podľa § 41, 
ods. 2 písm. a) až - d, zákona o VO.  

20.4. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky 
neboli vylúčené. 

20.5. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné 
mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, 
ktoré sa dajú vyjadriť číslom. 

20.6.   Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú 
otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom 
ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. 

20.7. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky 
a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ môže byť uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo 
osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

20.8. Uchádzač - fyzická osoba a štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  
právnickej osoby, sa na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ preukáže preukazom totožnosti. 
Poverený zástupca uchádzača sa okrem uvedeného preukáže aj platným 
plnomocenstvom. 

20.9. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ za účasti uchádzačov, sa všetkým zúčastneným 
z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie určených kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré je 
možné vyjadriť číslicou. 
 

21. Hodnotenie ponúk 

21.1. Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona o VO z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ 
uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

21.2. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi  vylúčenie uchádzača  s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

21.3. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi  vylúčenie jeho ponuky a o dôvod jej 
vylúčenia.  

21.4. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia. Na účasť 
v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené 
podmienky, na predloženie nových cien. Uchádzači sa budú elektronickej aukcie 
zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke 
ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na 
túto emailovú adresu bude uchádzačovi zaslaná pozvánka na účasť v elektronickej aukcii 
(obsahujúca linku pre registráciu do e-aukcie) a výzva na účasť v elektronickej aukcii.  Vo 
výzve na účasť budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. 
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Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

22.1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručená písomná 
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 

23.  Uzavretie zmluvy 

23.1. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona o VO, ak nebola doručená 
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 
zákona o VO alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o VO. 

23.2. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená  v lehote viazanosti ponúk, to je 
najneskôr do 01.05.2014 
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A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 
UPLATNENIA 

 
 

 
  Najnižšia cena. 

 
 



Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov 
________________________________________________________________________________________________ 

11 

B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmet zákazky: Nový osobný automobil vo vyhotovení sedan s nasledujúcimi technickými parametrami 
a výbavou: 
 

a) Technické parametre: 

 palivo – motorová nafta 

 prevodovka – automatická 

 zdvihový objem motora (cm3 ) – nad 2900 

 výkon motora (kW) – min. 190 

 objem nádrže (l) – min. 70 

 pohon 4 x 4 
b) Výbava: 

 kožený volant 

 výškovo a osovo nastaviteľný volant 

 posilovač riadenia 

 funkcia Štart Stop 

 vyhrievanie predných sedadiel 

 sklápateľné zadné sedadlá deliteľné v pomere 40 x 60 

 ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru 

 predný stierač s variabilným cyklovačom 

 hmlové svetlomety  

 elektricky ovládané okná min. vpredu  

 elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá 

 automatické stmavovanie vnútorného zrkadla 

 ostrekovače svetlometov 

 samočinná aktivácia svetlometov 

 asistent diaľkových svetiel 

 adaptívne osvetlenie zákrut 

 tempomat 

 koberčeky vpredu aj vzadu 

 predné, bočné a hlavové airbagy – u spolujazdca vypínateľné 

 dvojzónová automatická klimatizácia 

 stropné osvetlenie 

 osvetlenie v batožinovom priestore 

 rádio CD RDS, tritune MP3, WMA, bluetooth 

 min. 6 reproduktorov 

 navigácia s farebnou obrazovkou 

 palubný počítač 

 združený prístroj s farebným displejom 

 zásuvka 12 V vpredu, vzadu  

 Blutooth pripojenie telefónu a USB konektor 

 parkovacie senzory 

 alarm s diaľkovým ovládaním 

 centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie 

 výstražný trojuholník 

 ABS 

 regenerácia brzdnej energie 

 automatická elektronická parkovacia brzda 

 systém kontroly stability ESP/ASR 

 pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom 

 hliníkové disky   
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 sada zimných pneumatík  na hliníkových diskoch  

 poistné skrutky kolies 

 čierna metalíza 

 slovenská jazyková verzia 

 slovenský návod a servisná knižka 
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B.2  NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 
 

 

podľa § 409 a nasledujúce zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

čl. 1  
Zmluvné strany 

1. 
Názov:   Slovenská akadémia vied 
Adresa:   Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Zastúpená:   Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 
Bankové spojenia:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   700008290/8180  
IČO:    00037869 
DIČ:    2020844914 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 
 
2. 
Názov:    
Adresa:    
V zastúpení:    
Bankové spojenia:   
Číslo účtu:    
IČO:     
DIČ: 
IČ DPH 
(ďalej len „predávajúci“)     

 
sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy. 

 
Čl. 2 

Predmet zmluvy 
 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania . Kupujúci vyhlásil v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení podlimitnú zákazku na dodanie tovaru s názvom „Kúpa nového osobného 
automobilu“.  

Predmetom zmluvy je osobný automobil ........... s technickými parametrami a výbavou 
určenou v záväznej ponuke uchádzača, ktorá spĺňa špecifikácie predmetu zákazky určené 
v súťažných podkladoch v časti B1 – Opis predmetu zákazky. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu riadne a včas predmet zmluvy špecifikovaný 
v čl. 2, odovzdať doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú a previesť na kupujúceho 
vlastnícke právo k predmetu zmluvy.  
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Kupujúci sa zaväzuje prevziať riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu. 
 

Čl.4 
Cena a platobné podmienky 

 

Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako 
cena maximálna a konečná. 

Cena predmetu kúpnej zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu 
predmetu zmluvy vrátane nákladov na dopravu predmetu zmluvy do miesta dodania. 

Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadny preddavok. 
Celková dohodnutá kúpna cena je .............  
Dohodnutú kúpnu cenu zaplatí kupujúci formou bezhotovostného platobného styku. 

Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň keď bude z jeho bankového účtu 
poukázaná príslušná suma na účet predávajúceho.   

Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry preukázateľne doručenej 
kupujúcemu. Lehota splatnosti je minimálne 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa 
preukázateľného doručenia faktúry kupujúcemu.  

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 
bude preberací protokol podpísaní oprávneným zástupcom predávajúceho a oprávneným 
zástupcom kupujúceho, ktorí svojimi podpismi potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo preberací protokol, 
kupujúci má právo vrátiť ju predávajúcemu v lehote splatnosti na prepracovanie. V takomto 
prípade sa lehota splatnosti preruší. Nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť 
doručením novej, prepracovanej faktúry. 

 
Čl. 5 

Dodacie podmienky 
 

 Predávajúci dodá riadne a včas predmet zmluvy podľa čl. 2 do miesta dodania t. j. na 
adresu: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Dopravu predmetu kúpnej 
zmluvy do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená 
dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 
 Termín dodania je najneskôr do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy. 
 Predávajúci odovzdá kupujúcemu s predmetom zmluvy aj všetky doklady, ktoré sa na 
predmet zmluvy vzťahujú, t. j. najmä technický preukaz, príručku užívateľa, servisnú knižku 
a záručný list, ak nie je súčasťou servisnej knižky. 

Kupujúci resp. jeho oprávnený zástupca prevezme, na základe preberacieho protokolu, 
predmet zmluvy a všetky doklady vzťahujúce sa na predmet zmluvy od predávajúceho resp. jeho 
oprávneného zástupcu.    

 
 
 

Čl. 6 
Záruka 

 

 Predávajúci zodpovedá za vady na predmete zmluvy počas záručnej doby, ktorá je min. 24 
mesiacov. Predávajúci vydá kupujúcemu záručný list. 
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Čl. 7 
Omeškanie a zmluvné pokuty 

 

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry predávajúcemu za riadne a včas 
dodaný predmet zmluvy, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 
 V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy podľa čl. 5 tejto zmluvy, má 
kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z dohodnutej 
kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na 
náhradu škody. Toto ustanovenie platí pre prípad nedodania alebo oneskoreného dodania 
dokladov, ktoré sa v zmysle čl. 5 na predmet zmluvy vzťahujú.  
 Zaplatenie zmluvného úroku z omeškania alebo zmluvnej pokuty nezbavuje povinnú 
zmluvnú stranu povinnosti splniť si svoju zmluvnú povinnosť, ibaže by oprávnená strana odstúpila 
od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.  
 Povinná zmluvná strana zaplatí zmluvná pokutu alebo úrok z omeškania oprávnenej 
zmluvnej strane do 5 dní odo dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvnou stranou.     
 Odstúpením od zmluvy oprávnenou stranou z dôvodu jej podstatného porušenia nezbavuje 
povinnú stranu povinnosti zaplatiť úrok z omeškania alebo zmluvnú pokutu odo dňa začiatku 
omeškania až do odstúpenia od zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou. 

 
Čl. 8 

Podstatné porušenie zmluvy 
 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy  v prípade podstatného 
porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti sa považuje ak: 

1. predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy riadne podľa čl. 2 tejto zmluvy, 
vrátane dokladov ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, viac ako 30 dní. 

2. kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od termínu 
splatnosti faktúry.  
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením 

od zmluvy zmluva zaniká. Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola 
doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy. 
  

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 

 Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.  

V zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden pre predávajúceho a tri pre 
kupujúceho. 
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 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto kúpnej zmluve sa budú 
spravovať príslušnými ustanoveniami a Obchodného zákonníka a subsidiárne aj ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  
 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia mať písomnú formu ako dodatok k 
tejto zmluve a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akýkoľvek 
dodatok k tejto zmluve musí byť v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kúpnu zmluvu prečítali, celému jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej znením pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 
V.........................             
 
 
 
 
.................................................  .....................................................         
Ing. Ján Malík CSc.                                                                 za dodávateľa        
vedúci Úradu SAV                                                                                 
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B.3 INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
Elektronická aukcia  je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie 
a) nových cien upravených smerom nadol,  
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo 
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. 
 
Elektronická aukcia pre túto zákazku sa uskutoční prostredníctvom systému EVO. 
 
Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa 
uskutoční po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk (po vyhodnotení častí Ostatné a Kritéria).  
 
Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené 
podmienky, na predloženie nových cien.  
 
Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania  výzvy na účasť v elektronickej 
aukcii. Výber najúspešnejšieho uchádzača sa uskutoční prostredníctvom elektronickej aukcie na najnižšiu 
cenu, t. j. jediným hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena. Typ aukcie – otvorená. 
 
Táto elektronická aukcia v systéme EVO sa uskutoční ako tzv. samostatná elektronická aukcia, bez realizácie 
predchádzajúcich fáz zadávania zákazky v systéme EVO. 
 
Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom pozvánku na účasť v elektronickej aukcii formou e-mailu, ktorý 
bude obsahovať linku pre registráciu do e-aukcie pre túto zákazku.   
 
Pre účasť v elektronickej aukcii musí byť uchádzač zaregistrovaný na portáli EVO do e-aukcie pre túto 
zákazku, čím obdrží prístupové kódy a prístupové práva k elektronickej aukcii.  
 
Výzvu na účasť v elektronickej aukcii zašle verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami všetkým 
oprávneným uchádzačom (ktorí sa zaregistrovali do e-aukcie). Výzva na účasť bude obsahovať všetky 
potrebné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.   
 
Uchádzačom/záujemcom odporúčame oboznámiť sa s príručkami a odporúčania pre systém EVO, ktoré sú 
dostupné na stránke: http://www.uvo.gov.sk/metodicke-pokyny   
Uchádzač/záujemca musí byť oboznámený predovšetkým s: 
Príručkou používateľa systému EVO - elektronická aukcia Záujemca/Uchádzač (verzia 12.9.2013) 
http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1587535/V0.2_EVO_OPIS_Prirucka_eAukcia_ZU_20130912.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uvo.gov.sk/metodicke-pokyny
http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1587535/V0.2_EVO_OPIS_Prirucka_eAukcia_ZU_20130912.pdf
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B.4 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená 
a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, 
že 
 

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania Kúpa nového osobného automobilu, ktoré sú 
určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 
v lehote na predkladanie ponúk, 
 

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, pričom súhlasí 
s jej obsahom, 
 

všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, predkladá 
iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku. 
 
 
 
 
 

v..............................dňa.......................   .................................................. 

                podpis 

 

doplniť podľa potreby 
 

  
 


