
 

 

VEC: 

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 

 

 

 Dňa 11.1.2022 o 14:59 bola prostredníctvom systému ERANET na portáli 

http://kezachranka.eranet.sk (ďalej len „Záchranná služba Košice“) doručená Vaša žiadosť 

o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“) k verejnému obstarávaniu zákazky „Servis, údržba a iné 

súvisiace služby pre vozidlá záchrannej služby Košice“ vyhlásenému vo Vestníku úradu 

pre verejné obstarávanie č. 289/2021 zo dňa 17.12.2021 spis. zn. 59038 – WYS (ďalej len 

„oznámenie“). Touto cestou Vám oznamujeme v zmysle § 165 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, že Záchranná služba Košice ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“)  

vyhovuje 

 

Vašej žiadosti o nápravu a to nasledovne: 

 

Verejný obstarávateľ upravuje bod 18.1.3.5 a to tak, že pôvodne znenie:  

„doklad, ktorým uchádzač preukazuje, že je držiteľom licencií na prevádzkovanie  

autorizovaného  servisu  značiek Škoda a Volkswagen  v mieste plnenia rámcovej 

dohody. Doklad musí byť vystavený alebo potvrdený výrobcami uvedených značiek alebo 

importérmi týchto značiek. Požadovaný dokument sa predkladá v zmysle požiadaviek 

verejného obstarávateľa podľa bodu 4.1.1. časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto 

súťažných podkladov;“ 

sa nahrádza znením: „doklad, ktorým uchádzač preukazuje, že je držiteľom 

licencií na prevádzkovanie autorizovaného  servisu  značiek Škoda a Volkswagen. 

Tento doklad je možné nahradiť doložením dokladov, akým je napríklad Certifikát 

o odbornej spôsobilosti vykonávať opravy v rámci Blokovej výnimky, prípadne iný 

relevantný dokument, ktorým uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť 

uskutočňovať požadovaný predmet zákazky v mieste plnenia rámcovej dohody. 

Požadovaný dokument sa predkladá v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podľa 

bodu 4.1.1. časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov; 



 

Verejný obstarávateľ upravuje bod 18.1.3.8 a to tak, že pôvodne znenie: 

„zoznam vlastných alebo zmluvných autorizovaných servisných stredísk – uchádzač 

predloží zoznam vlastných alebo zmluvných autorizovaných servisných stredísk k 

neodkladnému poskytovaniu predmetu zákazky, s uvedením úplnej adresy servisného 

strediska. V prípade zmluvného servisného strediska aj doklad, ktorým preukáže, že je jeho 

zmluvným servisným strediskom a že je taktiež autorizovaným servisom podľa bodu 

18.1.3.5 tejto časti súťažných podkladov;“ 

sa nahrádza znením: „zoznam vlastných alebo zmluvných servisných stredísk – 

uchádzač predloží zoznam vlastných alebo zmluvných servisných stredísk k 

neodkladnému poskytovaniu predmetu zákazky, s uvedením úplnej adresy servisného 

strediska. V prípade zmluvného servisného strediska aj doklad, ktorým preukáže, že je jeho 

zmluvným servisným strediskom a že je taktiež servisom podľa bodu 18.1.3.5 tejto časti 

súťažných podkladov;“ 

 

Verejný obstarávateľ upravuje bod 4.1.1 v časti B.1 Opis predmetu zákazky 

a to tak, že pôvodne znenie: „doklad, ktorým preukáže, že je autorizovaným servisom 

značiek Volkswagen a Škoda, vystavený alebo potvrdený výrobcami uvedených značiek 

alebo importérmi týchto značiek;“ 

sa nahrádza znením: doklad, ktorým uchádzač preukáže, že je držiteľom licencií 

na prevádzkovanie autorizovaného  servisu  značiek Škoda a Volkswagen. Tento 

doklad je možné nahradiť doložením dokladov, akým je napríklad Certifikát o 

odbornej spôsobilosti vykonávať opravy v rámci Blokovej výnimky, prípadne iný 

relevantný dokument, ktorým uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť 

uskutočňovať požadovaný predmet zákazky v mieste plnenia rámcovej dohody;“ 

 

 Verejný obstarávateľ upravuje bod 4.1.4 v časti B.1 Opis predmetu zákazky 

a to tak, že pôvodne znenie: „zoznam vlastných alebo zmluvných servisných stredísk 

– uchádzač predloží doklad so zoznamom vlastných alebo zmluvných servisných 

autorizovaných stredísk k neodkladnému poskytovaniu predmetu zákazky, s uvedením 

úplnej adresy servisného strediska. V prípade zmluvného servisného strediska aj doklad, 

ktorým preukáže, že je jeho zmluvným servisným strediskom a že je taktiež 

autorizovaným servisom podľa bodu 4.1.1 tejto časti súťažných podkladov,“ 

 sa nahrádza znením: „zoznam vlastných alebo zmluvných servisných stredísk 

– uchádzač predloží doklad so zoznamom vlastných alebo zmluvných servisných stredísk 



 

k neodkladnému poskytovaniu predmetu zákazky, s uvedením úplnej adresy servisného 

strediska. V prípade zmluvného servisného strediska aj doklad, ktorým preukáže, že je 

jeho zmluvným servisným strediskom a že je taktiež servisom podľa bodu 4.1.1 tejto časti 

súťažných podkladov.“ 

 

Verejný obstarávateľ upravuje v článku V, ods. 17 Rámcovej dohody a to tak, 

že pôvodne znenie: „Prevzatie vozidla po poskytnutí služby bude prebiehať na základe 

preberacieho protokolu potvrdeného oprávnenými zástupcami oboch strán dohody.  

Objednávateľ pri prebratí servisovaného alebo opravovaného vozidla potvrdí protokol 

o poskytnutí služby, v ktorom bude uvedené skutočne vykonané množstvo normohodín 

v súlade so súpisom normohodín za jednotlivé pracovné úkony určené výrobcom pre 

autorizované servisy vozidiel a skutočne použité množstva súvisiacich náhradných 

dielov,“ 

sa nahrádza znením: „Prevzatie vozidla po poskytnutí služby bude prebiehať na 

základe preberacieho protokolu potvrdeného oprávnenými zástupcami oboch strán 

dohody.  Objednávateľ pri prebratí servisovaného alebo opravovaného vozidla potvrdí 

protokol o poskytnutí služby, v ktorom bude uvedené skutočne vykonané množstvo 

normohodín v súlade so súpisom normohodín za jednotlivé pracovné úkony určené 

výrobcom pre servisy vozidiel a skutočne použité množstva súvisiacich náhradných 

dielov.“ 

 

Žiadosť o nápravu podaná z týchto dôvodov: 

 

 Žiadosť bola podaná proti diskriminačným podmienkam na predmet zákazky účasti 

zverejnených v súťažných podkladoch predmetnej zákazky odvolávajúce sa na konkrétne 

časti súťažných podkladoch v bode 18.1.3.5,v bode 4.1.1 časti B.1 predmetných súťažných 

podkladoch. 

 

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu: 

 

„S ohľadom na predošlé navrhujeme odstrániť diskriminačné podmienky, ako aj 

diskriminačné požiadavky uvedené v návrhu zmluvy, resp. rámcovej dohody a nahradiť 

ich podmienkami doloženia dokladov podľa blokovej výnimky alebo referencií.“ 

 

 



 

Odôvodnenie: 

 

 Verejný obstarávateľ pristúpil k úprave podmienok uvedených v súťažných 

podkladoch za účelom zachovania základných princípov verejného obstarávania, ktorými 

sú najmä princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov a princíp transparentnosti. 

 

 

 

 


