
 
Č.p.: AOMVSR-2-3-3/2017        

Počet listov: 4 

Počet príloh: 1/2 

 

VÝZVA  

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 (Zákazka  na poskytnutie služby podľa §117 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom  obstarávaní 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov)  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s., 

Sídlo:  Sklabinská 20, 831 06  Bratislava 

IČO:  44 855 206 

Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války 

Telefón: +421911748271 , Fax: 0961057074 

E-mail:  lubomir.valky@aomvsr.sk  

 

Predmet zákazky: Repasácia alternátorov a štartérov 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50100000-6 

 

2. Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky vykonanie repasácie alternátorov a štartérov, podľa špecifikácie a podrobného 

vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky. 

                   

3. Druh a množstvo:  

Predpokladané množstvo repasovaných alternátorov a štartérov pre osobné a nákladné automobily: 

Osobné automobily: 

Alternátory:  150 ks 

Štartéry:    80 ks 

 

Nákladné automobily: 

Alternátory:    60 ks 

Štartéry:    40 ks 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo repasovaných 

alternátorov a štartérov v závislosti od ceny ponúknutých služieb úspešným uchádzačom 

v zadávaní tejto zákazky maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 49 990,00 Eur bez DPH     

 

4. Typ zmluvy: Rámcová dohoda 

 

5. Miesto poskytnutia služby: Servisné stredisko uchádzača 

Miesta dodania repasovaných alternátorov a štartérov je uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

6. Termín: Vykonanie repasácie a dodanie náhradných alternátorov a štartérov najneskôr do 48 

hodín od prijatia záväznej objednávky.  



7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08.02.2018 o 09:00 hod.  

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : 

poštou: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s., Sklabinská 20, 831 06  Bratislava 

pri osobnom styku: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s., Sklabinská 20, 831 06  

Bratislava, pondelok až piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., zodpovedná 

osoba: Ing. Ľubomír Války. 

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý 

a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa,  

- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

- označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ 

- označenie heslom pre daný návrh: „Repasované alternátory a štartéry“ 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená 

neotvorená. 

 

8. Vyhodnotenie ponúk:  

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk.   
 

9. Podmienky účasti:   
Uchádzači predložia nasledovné doklady:  

9.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť: 

9.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá 

fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ) 

9.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická 

osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) 

9.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

 

10. Obsah ponuky: 

Uchádzači predložia nasledovné doklady:  

10.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 9.1. tejto výzvy, 

10.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa „vzor cenovej ponuky“ Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH 

upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný 

obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná 

štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom 

prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plno 

mocenstva).  

Vzor cenovej ponuky 
P.č. Názov  Cena v Euro bez 

DPH 

Výška DPH Cena v Euro s 

DPH 

1. Štartér VALEO  36100-2A100-60    

2. Štartér VALEO  36100-27510    

3. Štartér VALEO  D7G26    

4. Štartér VALEO 36100-22805    

5. Štartér MITSUBISHI 22800-7220    

6. Štartér BOSCH 0001121026    

7. Štartér T815     

8. Štartér AVIA s reduktorom    

9. Štartér MULTICARA    



10. Alternátor  VALEO TG4C027 s remenicou    

11. Alternátor VW047903017    

12. Alternátor VALEO 37300-2A850    

13. Alternátor VALEO TG12C090    

14. Alternátor VALEO 37300-2B101    

15. Alternátor VALEO TG14C027 s remenicou    

16. Alternátor VALEO SG12B025    

17. 
Alternátor MITSUBISHI V757695680 s 

remenicou 
   

18. Alternátor VALEO TG14C011 s remenicou    

19. Alternátor BOSCH 0124515010 s remenicou    

20. Alternátor VALEO TG17C061 s remenicou    

21. Alternátor BOSCH 0124315014    

22. Alternátor BOSCH 0121813006    

23. Alternátor 14V 70A Felícia    

24. Alternátor 28V 50A Tatra    

Celková cena  

 

 

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

Podpis štatutárneho zástupcu  

   

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH.  

 

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: ´ 

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky rámcovú na predmet 

zákazky s jedným úspešným uchádzačom podľa ustanovenia § 2 ods. 5, písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom 

poskytnutí služby v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia 

zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude 

poskytovať.    

 

13. Ďalšie informácie  

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle 

bodu 9.1. tejto výzvy.    

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, 

okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

 

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa §117 zákona o 

verejnom obstarávaní,  ak 

- nebola predložená žiadna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

 

 

 



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa 

§117 zákona o verejnom obstarávaní,  ak 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa. 

 

 
V Bratislave, dňa 
 
 
     Ing. Peter Mitura 
    generálny riaditeľ a  
 predseda predstavenstva 
 
  



 

Príloha č.1 k Výzve na 

predloženie cenovej 

ponuky 

 

Opis predmetu zákazky 

 
1. Verejný obstarávateľ požaduje vykonať repasáciu alternátorov a štartérov: 

Názov Predpokladaný počet kusov 

Osobné automobily 

Štartér VALEO  36100-2A100-60 1 

Štartér VALEO  36100-27510 1 

Štartér VALEO  D7G26 2 

Štartér VALEO 36100-22805 3 

Štartér MITSUBISHI 22800-7220 1 

Štartér BOSCH 0001121026 2 

Nákladné automobily 

Štartér T815  8 

Štartér AVIA  sreduktororm 1 

Štartér MULTICARA 1 

Osobné automobily 

Alternátor  VALEO TG4C027 s remenicou 4 

Alternátor VW047903017 1 

Alternátor VALEO 37300-2A850 9 

Alternátor VALEO TG12C090 3 

Alternátor VALEO 37300-2B101 3 

Alternátor VALEO TG14C027 s remenicou 3 

Alternátor VALEO SG12B025 2 

Alternátor MITSUBISHI V757695680 s remenicou 1 

Alternátor VALEO TG14C011 s remenicou 2 

Alternátor BOSCH 0124515010 s remenicou 4 

Alternátor VALEO TG17C061 s remenicou 1 

Alternátor BOSCH 0124315014 2 

Alternátor BOSCH 0121813006 1 

Alternator 14V 70A Felícia   

Nákladné automobily 

Alternátor 28V 50A Tatra 1 

 

2. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť vykonanie repasácie alternátorov a štartérov 

najneskôr do 48 hodín odo dňa zaslania záväznej objednávky:  

a) e-mailom na adresu, ktorú doplní uchádzač 

b) faxom na číslo, ktoré doplní uchádzač, alebo 

c) poštovú adresu, ktorú doplní uchádzač 

 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zabudovania vadného alternátora resp. 

štartéra účtovať od uchádzača finančné náklady na demontáž a následnú montáž dového 

alternátora resp. štartéra v cene normohodiny verejného obstarávateľa. 

 

 



4. Miesto poskytnutia obstarávanej služby:  
a) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20,831 06 Bratislava 

b) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 2. 949 01 Nitra 

c) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Mičinska cesta 21, 974 86 Banská Bystrica 

d) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Bytčianska 112, 010 03 Žilina 

e) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Priemyselná 1, 040 01 Košice 

f) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Kúty 1/A, 080 01 Prešov 

 

5. Záruky: 

Verejný obstarávateľ požaduje na repasované alternátory a štartéry záruku 24 mesiacov. 

 

 


