VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Podlimitná zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie služby: „Pravidelné servisné činnosti na vozovom parku SLA a
nepravidelné servisné úkony na vybraných vozidlách vozového parku SLA“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 8 (ďalej len „iný verejný obstarávateľ“):
Názov: Slovenská lyžiarska asociácia
Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 42 133 700
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Cagala
Tel.: 0917 171 846, e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk
2. Miesto dodania predmetu zákazky:
Prevádzka/y dodávateľa služieb.
3. Vysvetľovanie :
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa
zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou prostredníctvom
emailovej adresy: sekretariat@slovak-ski.sk .
4. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej služby:
„ Pravidelné servisné činnosti na vozovom parku SLA a nepravidelné servisné úkony na vybraných
vozidlách vozového parku SLA”.
Podrobná štruktúra služby je vymedzená v dokumente „Cenová ponuka - špecifikácia predmetu
služby“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a ktorý je zároveň prílohou č. 1 Rámcovej zmluvy.
5. Finančný zdroj :
Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje štátneho rozpočtu SR, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 43325100-8
7. Obchodné podmienky:
Rámcová zmluva.
8. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk:
a) 16.01.2020 do 12:00 hod
b) mailom na adresu: sekretariat@slovak-ski.sk alebo doručenie poštou, kuriérom alebo osobne
na adresu: Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo
výzve na predkladanie ponúk vrátane Čestného prehlásenia (príloha č.3). Ponuka v prípade

fyzického doručenia musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná
obálka). Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa uvedená v bode 8.b)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „SLA – súťaž – služby – Servis - neotvárať“.
c) súčasťou ponuky je:
- cenová ponuka - cenovú ponuku prosím pripravte z predpripraveného tlačiva „Cenová ponuka
- špecifikácia predmetu zákazky“, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.,
- uchádzačom podpísané a opečiatkované (v prípade povinnosti používať pečiatku) čestné
vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy.
9. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23.01.2020 o 13:00 hod. Výsledkom vyhodnotenia môže
dôjsť k podpisu rámcovej zmluvy, ak na základe získaných cenových ponúk bude stanovená
priemerná jednotková sadzba za normohodinu bez DPH, ktorá bude najnižšia. Rámcová zmluva
bude v takom prípade podpísaná s uchádzačom, ktorý predložil ponuku s najnižšou priemernou
jednotkovou sadzbou v Eur bez DPH.
Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá
všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti
definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na
predkladanie ponúk.
O výsledku hodnotenia ponúk budú uchádzači bezodkladne informovaní a to najneskôr do 5
kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať
žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO.
10. Podmienky pre uzavretie zmluvy:
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako priemerná jednotková sadzba z posudzovaných
jednotkových sadzieb určená ako jednotková sadzba v Eur bez DPH.
12. Lehota viazanosti ponúk:
6 mesiacov od predloženia cenovej ponuky.

V Poprade, dňa 02.01.2020

Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):
Názov zadávateľa : Slovenská lyžiarska asociácia
Sídlo zadávateľa : Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO zadávateľa : 42 133 700

Pravidelné servisné činnosti na vozovom parku SLA a nepravidelné servisné úkony na
vybraných vozidlách vozového parku SLA

Požadovaný úkon
Vykonávanie záručných servisných prehliadok;
Opravy motorov, prevodoviek, náprav;
Opravy a čistenie klimatizácií;
Opravy karosérie (lakovanie, klampiarske práce);
Výmena olejov a filtrov;
Výmena brzdových segmentov a obložení;
Elektrotechnické práce;
Údržba a servis iných mechanických častí
motorových vozidiel;
Pneuservisné služby (výmena pneumatík na disku/bez
disku, vyváženie, opravy defektov);
Diagnostika systémov motorových vozidiel
Všeobecná normohodina
Extra ponuka:
Zľava na spotrebný montážny materiál (%)
Zľava na náhradné diely (%)
Možnosť odvozu zákazníka v lokalite prevádzky
Iné výhody pre klienta:

Ponúkaná
jednotková sadzba
eur bez DPH

Uviesť áno/nie, v prípade
číselnej hodnoty uviesť
jej skutočnosť

-------------------

Poznámky :
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme
zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka
zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
V…………………….., dňa ……………….

.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača

Príloha č.2

Rámcová zmluva na servis a opravy motorových vozidiel Slovenskej lyžiarskej asociácia
(ďalej len ,,zmluva“)
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 s použitím § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení
Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Zmluvné strany :
Objednávateľ:

Slovenská lyžiarska asociácia, o.z.
Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO: 42133700
DIČ: 2022637430
Zastúpená :
Ivan Ivanič (prezident SLA), M.Mersich/J.Garaj (viceprezident SLA)
Kontakt:
+421 918 249 159, office@slovak-ski.sk
Bankové spojenie:
SK4309000000005116379756
Poverený zamestnanec vo veciach zmluvy a zodpovedný za jej plnenie: XXXXX, 0918 XXX XXX, ....
Slovenská lyžiarská asociácia je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a
výnosom MŠVVaŠ SR zo dňa 20.09.2017 podľa §59 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov určená za národný športový zväz a registrovaná v zozname občianskych
združení MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-32155-2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Poverený zamestnanec vo veciach zmluvy a zodpovedný za jej plnenie:

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať v prospech objednávateľa za podmienok
tejto zmluvy servis, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel objednávateľa (ďalej len „servis
motorových vozidiel“, alebo „servis“) a záväzok
objednávateľa za riadne a včas vykonaný servis motorových vozidiel zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu
podľa čl. II. tejto zmluvy.
1.2 Servis motorových vozidiel zahŕňa najmä:
- Vykonávanie záručných servisných prehliadok;
- Opravy motorov, prevodoviek, náprav;
- Opravy klimatizácií;

- Opravy karosérie (lakovanie, klampiarske práce);
- Výmena olejov a filtrov;
- Výmena brzdových segmentov a obložení;
- Elektrikárske práce;
- Údržba a servis iných mechanických častí motorových vozidiel;
- Pneuservisné služby (výmena pneumatík na disku/bez disku, vyváženie, opravy defektov);
- Diagnostika systémov
1.3 Zoznam služobných motorových vozidiel objednávateľa je uvedený v Prílohe č.2 tejto zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo počas doby trvania predmetnej zmluvy znižovať, resp. zvyšovať počet
vozidiel v závislosti od aktuálneho stavu počtu vozidiel (vyraďovanie vozidiel, presun vozidiel, nákup nových
vozidiel).
1.4 Servis motorových vozidiel bude vykonávaný na služobných motorových vozidlách, prevádzkovaných
jednotlivými regionálnymi pracoviskami objednávateľa. Zoznam služobných motorových vozidiel a
regionálnych pracovísk, na ktorých sú jednotlivé motorové vozidlá prevádzkované je uvedený v Prílohe č.
2 tejto zmluvy.
1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis motorových vozidiel podľa podmienok tejto zmluvy vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa platných smerníc výrobcov motorových vozidiel a bude
na to používať predpísané zariadenie, vybavenie a špeciálne náradie. Ďalej sa zaväzuje vykonávať servis
riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou kvalitou.
Článok II.
Cena za poskytované služby
2.1 Jednotkové sadzby za realizáciu servisných služieb sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a na základe verejného prieskumu a sú špecifikované v Prílohe č.1
tejto zmluvy. Sadzby zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na poskytovanie plnenia tejto zmluvy.
2.2 Cena za vykonanie prác servisom sa určí ako násobok sadzby pracovnej hodiny (normohodina) a času
skutočne vykonaných prác. K takto určenej cene sa pripočíta cena náhradných dielov a materiálu,
spotrebovaného na vykonanie servisu.
2.3 Jednotkové sadzby, špecifikované v Prílohe č.1 tejto zmluvy sú záväzné a konečné počas celej doby
platnosti tejto zmluvy a môžu byť upravované len v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych
predpisov SR ovplyvňujúcich cenu poskytovaných služieb (daňové predpisy, DPH a pod.).
Článok III.
Platobné podmienky
3.1 Objednávateľ uhradí cenu za riadne a včas vykonané servisné služby podľa Čl. II. Tejto zmluvy na
základe zhotoviteľom vystavených a objednávateľovi doručených faktúr.
3.2 Prílohou faktúry musí byť objednávateľom odsúhlasený a podpísaný zákazkový list resp. iný obdobný
doklad, ktorý obsahuje rozpis vykonaných úkonov a použitého materiálu a kópia objednávky. Objednávateľ
si vyhradzuje právo odsúhlasiť ceny náhradných dielov, montážneho a spotrebného materiálu a
prevádzkových náplní.

3.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje
podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní
zhotoviteľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto
opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti.
3.5 Preddavky objednávateľ neposkytuje.
Článok IV.
Termín, miesto a podmienky plnenia
4.1.Termín plnenia, lehota, v ktorej môže objednávateľ pristaviť motorové vozidlo na opravu, resp. servis
a rozsah prác bude špecifikovaný v objednávke.
4.2.Miestom plnenia sú prevádzky zhotoviteľa, uvedené v Prílohe č.3 tejto zmluvy.
4.3.Plnenie tejto zmluvy je možné len na základe písomných objednávok objednávateľa. Objednávka musí
obsahovať dátum vystavenia objednávky, meno kontaktnej osoby objednávateľa, evidenčné číslo vozidla,
ktorého servis je objednávaný, špecifikácia servisu, t. j. rozsah požadovaných prác, prípade iné údaje,
potrebné k realizácii servisu. Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť objednávku, vystavenú v súlade s
touto zmluvou. Zmeny údajov na objednávke sú možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4.4.Opravy a údržbu motorových vozidiel vykoná zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom
čase v závislosti od povahy servisných prác. Termín ukončenia opravy bude dohodnutý pri preberaní
vozidla na opravu.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Práva a povinnosti objednávateľa:
a) Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť
b) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
kontrolovať kvalitu servisných prác;
c) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vozidlo v dohodnutom termíne;
5.2 Práva a povinnosti zhotoviteľa:
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné práce s náležitou odbornou starostlivosťou, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej kvalite, v rozsahu a v termínoch, uvedených v
objednávke a s potrebným počtom odborne zdatných osôb;
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby v súlade s platnými právnymi predpismi;

c) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho
činnosti, ako aj zanedbaním jeho povinností;
d)

Zhotoviteľ je povinný používať pri servisných prácach originálne resp. výrobcom odporúčané
náhradné diely, ktorých pôvod doloží pri preberaní vozidla objednávateľom (napríklad originálnym
balením, sériovým číslom, dokladom o kúpe alebo iným vhodným spôsobom akceptovaným
objednávateľom). Použité a repasované náhradné diely sú neprípustné. Zmluvné strany sa dohodli, že
vlastnícke právo k náhradným dielom prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za
servisné úkony podľa tejto zmluvy;

e)

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom vozidiel a dodržiavať
normohodiny dané výrobcom motorového vozidla pre konkrétne servisné úkony;

f)

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o nevyhnutnosti rozšírenia rozsahu
servisných prác doložením cenového rozpisu servisných prác a materiálu po jednotlivých položkách,
ktoré je nevyhnutné vykonať nad rámec objednávky.
Článok VI.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí servis za podmienok tejto zmluvy
riadne a včas je povinný zaplatiť objednávateľovi na základe jeho písomnej výzvy zmluvnú pokutu vo výške
200,-€ eur za každé jednotlivé porušenie povinností. V prípade, ak zhotoviteľ tak neurobí, je objednávateľ
oprávnený krátiť o výšku zmluvnej pokuty zhotoviteľom predloženú faktúru. Týmto nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2 Táto faktúra sa nebude považovať za faktúru pre účely DPH.
6.3 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade
vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej výške. Zmluvné
strany sú povinné navzájom si uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobili porušením povinností uvedených v
tejto zmluve druhej zmluvnej strane v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Škodou
sa rozumie aj povinnosť objednávateľa zaplatiť príslušnému orgánu správnu pokutu, v prípade nedodržania
ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa.
Článok VII.
Záruky a zodpovednosť za vady
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že servis bude vykonaný bez vád, vykonané práce a použité náhradné diely boli
prvotriednej kvality. Zhotoviteľ zodpovedá za vady poskytnutého servisu, ak boli spôsobené porušením
jeho povinností, resp. dôsledkom jeho činnosti, alebo nečinnosti. Zhotoviteľ poskytuje na všetky
objednávateľom hradené náhradné diely a na vykonané servisné úkony záruku v trvaní 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania vozidla objednávateľovi po vykonaní servisu. Dňom
doručenia reklamacie sa prerušuje záručná doba a opäť začína plynúť po dni dodania služby alebo
náhradného dielu bez vád.
7.2 Ak objednávateľ zistí, že poskytnutý servis má vady, oznámi to bezodkladne zhotoviteľovi telefonicky
a následne e – mailom, alebo písomne (ďalej len „reklamácia“).

7.3 Reklamáciu je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne po tom, čo sa o nej
dozvie.
7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných
dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.
Článok VIII.
Kontaktné osoby
8.1 Zodpovednými osobami za vecné plnenie vyplývajúce zo zmluvy sú:
8.1.1 Na strane objednávateľa:
8.1.2 Na strane zhotoviteľa:
Článok IX.
Ukončenie zmluvy
9.1.Obidve zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu buď na základe dohody alebo jednostranne a
to písomnou výpoveďou, kde sa uplatňuje dvojmesačná výpovedná lehota, pričom v tomto druhom prípade
je možné skončiť túto zmluvu bez uvedenia dôvodu zo strany objednávateľa. Uvedená výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane a ukončí sa posledným dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
9.2.Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom,
t. j. ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ v uvedenom prípade postupuje tak, že
písomne vyzve zhotoviteľa a určí mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy a písomne ho upozorní, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom
termíne (po uplynutí uvedenej lehoty) od zmluvy odstúpi.
9.3.Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nezrealizovanie servisných prác
riadne, včas a v požadovanej kvalite.
9.4.Odstúpením od tejto zmluvy zmluva zaniká, ak prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od
zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.
9.5.Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy. Zhotoviteľ v takomto prípade musí vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu
na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne ho upozorniť, že v prípade neplnenia povinností
vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom termíne (po uplynutí uvedenej lehoty) od zmluvy odstúpi.
9.4 Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.2.2020.
10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde k
dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný všeobecný súd.
10.3 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
10.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať, alebo ukončiť iba formou písomných očíslovaných
dodatkov podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Ceny servisných prác
Príloha č. 2 – Zoznam služobných motorových vozidiel objednávateľa
Príloha č. 3 - Zoznam prevádzok/subdodávateľov zhotoviteľa
10.6 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní
objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
10.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
10.8 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a
dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa
oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V.............................. dňa:

V................................ dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Čestné vyhlásenie

Ja dolu podpísaný .......................................................................(titul, meno, priezvisko), ako štatutárny
orgán spoločnosti .......................................................................................(obchodné meno, sídlo, IČO)

čestne

v y h l a s u j e m,

že vyššie uvedená spoločnosť k zákazke s názvom: „Pravidelné servisné činnosti na vozovom
parku SLA a nepravidelné servisné úkony na vybraných vozidlách vozového parku SLA“ spĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO č. 343/2015.
V ........................, dňa ........................

.......................................................
Podpis, pečiatka

Príloha č. 2 – Zoznam služobných motorových vozidiel objednávateľa

VOZOVÝ PARK SLA
#

Model automobilu

ŠPZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14

Mercedes Benz VITO
Renault Traffic
VW Multivane Starline
Renault Traffic
VW Caravelle
Renault Kangoo
Citroen Jumper
Renault Traffic
Opel Movano
Škoda Octavia
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Suzuki Vitara
Ford Turneo
VW Caravelle

PP 419CV
PP 971CH
PP 231CV
PP 972CH
PP 190DA
PP 973CH
PP 580CT
PP 970CH
PP 820DF
PP 230CL
PP 005DR
PP 480EE
PP 064EC
PP 298EH
PP 628EI

