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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: Služby 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA  

Trenčiansky samosprávny kraj  

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624  

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín  

Slovensko  

Kontaktné miesto (miesta): Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín  

Kontaktná osoba: Bc. Silvia Páleníková  

Telefón: +421 326555700  

Fax: +421 326555709  

Email: silvia.palenikova@tsk.sk  

Internetová adresa (internetové adresy): http://www.tsk.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  

Regionálny alebo miestny orgán  

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ  

Hlavný predmet alebo predmety činnosti: 

Iné (uveďte) 

Iný predmet: výkon samosprávy  

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV  

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov  

Nie  

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY  

II.1) OPIS  

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom  

Havarijné poistenie - poistenie motorových a prípojných vozidiel na roky 2014 - 2017  

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb  

Služby  

Kategória služieb č. 6  

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pre 

územie SR + Európa.  

Kód NUTS 



SK022 

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom 

systéme (DPS)  

Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody  

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode  

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom  

Trvanie rámcovej dohody v rokoch  

Hodnota: 4  

Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody  

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)  

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie 

motorových vozidiel.  

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 66516100-1 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 66514110-0  

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)  

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie  

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 296 000,0000 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 lehoty uskutočnenia  

Začatie: 01.01.2014 

Ukončenie: 31.12.2017 

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE  

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY  

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 prevádzkových prostriedkov verejného 

obstarávateľa, splatnosť poistného bude na základe štvrťročnej fakturácie.  

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  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len (zákona o verejnom 

obstarávaní).  

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 



účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov 

požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal 

výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) je povinný predložiť k 

preukázaniu splnenia podmienok účasti, len elektronický odpis nie je povinný v procese 

verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 

účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov 

požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov v listinnej podobe) je povinný v procese verejného obstarávania predložiť toto 

potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného 

obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. 

h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.  

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa 

zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke 

predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj 

písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), 

príp. aj písm. f) tohto zákona].  

 

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v ponuke doklady podľa § 

26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 

26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 

niektoré z pokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva 

ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v 

krajine jeho sídla.  

 

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 

právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym  

orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 

platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.  

 

Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, 

komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného 

predpisu § 38 ods.11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 

preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným 

obstarávateľom a obstarávateľom.  

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní:  

V súlade s § 32 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2, zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 



ods. 1, 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok  

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti ohľadne ekonomického a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako 

úradne overené kópie týchto dokladov.  

 

Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a to prehľadom o celkovom obrate alebo o dosiahnutom obrate v 

oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú 

dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti.  

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní:  

Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý realizuje zákazky rovnakého alebo 

podobného charakteru a zložitosti zákazky, a ktorého obrat je vytvorený realizáciou takýchto 

alebo obdobných zákaziek.  

 

 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 

ods. 1, 3, 4, § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  

III.2.3) Technická spôsobilosť  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok  

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú 

spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.  

 

Technickú spôsobilosť uchádzač preukazuje podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona č. 25/2006 Z. 

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

predpisov, zoznamom dodávok  

poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania 

poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom  

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

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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.  

 

 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní:  

Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý realizuje zákazky rovnakého alebo 

podobného charakteru.  

 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 

ods. 1, 3, 4, § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách  

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB  

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii  



Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu Nie  

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby  

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za 

poskytnutie služby Nie  

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  

Najnižšia cena  

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii  

Použije sa elektronická aukcia Áno  

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú 

uvedené v súťažných podkladoch.  

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE  

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ  

TSK/2013/06243  

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky  

Nie  

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: 08.10.2013 08:30 

Spoplatnená dokumentácia Nie  

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  

Dátum a čas: 08.10.2013 09:00 

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť  

Iné  

Iné: Slovenský  

Lehoty a podmienky verejnej súťaže  

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané  

Trvanie Do dátumu  

Dátum: 31.01.2014 

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk  

Dátum a čas: 08.10.2013 13:00 

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  

Vyplňte Nie  

VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti doručenej verejnému 

obstarávateľovi na vyššie uvedenom kontaktnom mieste. Žiadosť musí obsahovať kompletné 

identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako 

adresa sídla), meno a telefónne číslo. Po doručení žiadosti budú záujemcovi na poštovú adresu 

odoslané súťažné podklady.  

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, 82004 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, 82004 Bratislava 24  

Slovensko  

Telefón: +421 250264176  

Fax: +421 250264219  

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk  

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA  

23.08.2013 

Redakčné opravy 

14850-IOX publikovaná vo vestníku číslo 169/2013  

 

V oznámení 14683 - MSS verejného obstarávateľa/obstarávateľa Trenčiansky samosprávny 

kraj,  

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zverejnenom vo VVO č. 167/2013 zo dňa 

27.08.2013 boli nesprávne zverejnené údaje 

 

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb 

Namiesto:  

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie 

motorových vozidiel. 

Viď:  

Havarijné poistenie - poistenie motorových a prípojných vozidiel. 

 

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom 

systéme (DPS) 

Namiesto: 66516100-1 

Viď: 0 
 


