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Verejná obchodná súťaž 

 

Slovenská národná akreditačná služba, so sídlom: 

Karloveská 63, 841 00 Bratislava, IČO: 30 809 673, 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

k motorovému vozidlu Renault Fluence 

PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže: 

1.    Predávajúci/Vyhlasovateľ  

Slovenská národná akreditačná služba 
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 
zastúpená: Mgr. Martin Senčák, riaditeľ 
IČO: 30 809 673 
DIČ: 2020815115 

2.    Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj motorového vozidla: 

Renault Fluence, sedan; farba červená Dynamique; výbava Confort 
 
VIN:VF1LZB10547374792; EČV:BL340DP 
Dátum prvej evidencie vozidla: 15.06.2012, 
Počet najazdených kilometrov 115 668, 
Motor: objem 1598 cm3, benzín, výkon 82 kW, 
Prevodovka: 5-stupňová mechanická, 
Pneumatiky: 205/65 R15 na oceľových diskoch 
 
Výbava vozidla: Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča; Bočné airbagy vodiča a spolujazdca; Hlavové 
airbagy na oboch stranách vpredu; Airbagy adaptívne pre vodiča a spolujazdca (pre spol. vypínateľný); 
Nárazníky vo farbe karosérie; Tempomat s obmedzovačom rýchlosti; Plnohodnotná rezerva; Elektrický 
posilňovač riadenia s premenlivým účinkom; Vrecká na operadlách predných sedadiel; ABS s EBV + 
podpora brzdenia v núdzovej situácii; Ukotvenie detskej sedačky ISOFIX; Predné svetlomety do hmly; 
Delené zadné sedadlo 1/3 - 2/3; Volant výškovo nastaviteľný; Prenosný popolník; El. ovládané predné 
okná; El. ovládané zadné okná; Manuálna klimatizácia; Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie; ESP + 
ASR + kontrola nedotáčavosti vozidla; Centrálne zamykanie dverí a palivovej nádrže; RadioSat Classic 
CD MP3 4x15W oddelený displej ovládanie na volante; Lakťová opierka vpredu; Predné bezpečnostné 
pásy s obmedzovačom sily a zvukovou indikáciou pri nezapnutí; Zadné bezpečnostné pásy s 
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obmedzovačom sily; Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné; Odkladacia schránka spolujazdca; 
Bezpečnostné opierky hlavy; Defendlock 

Vozidlo má platnú EK a TK do 09.06.2022. 

Automobil je ponúkaný vrátane príslušenstva (zdvihák, bezpečnostná reflexná vesta, lekárnička). 

Do vozidla zateká. Je potrebná oprava. 

3.   Súťažiteľ 

Fyzické a právnické osoby 

4.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lovecký 
Telefónne číslo: +421 948 297 423 
e-mail: peter.lovecky@snas.sk 

5.    Termín obhliadky: 

Záujemcovia o uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet verejnej obchodnej súťaže si môžu 
dohodnúť termín obhliadky motorového vozidla s kontaktnou osobou vyhlasovateľa uvedenou v 
predchádzajúcom bode týchto podmienok. 

6.    Typ zmluvy 

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

7.    Kúpna cena 

Kúpna cena za predmet verejnej obchodnej súťaže je stanovená v minimálnej výške 
2 600,00 EUR. Navrhovaná cena musí byť rovnaká alebo vyššia ako stanovená minimálna cena. 
V prípade, ak dvaja alebo viacerí súťažitelia predložia rovnakú cenovú ponuku bude víťaz 
verejnej obchodnej súťaže určený žrebom.  

8.    Spôsob podávania súťažných návrhov 

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke, s uvedením 
identifikačných údajov na adresu Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 
Bratislava alebo osobne na uvedenú adresu alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Návrh 
v zalepenej obálke musí byť označený: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – motorové vozidlo. NEOTVÁRAŤ.“ 

Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto 
podmienok. Na iné návrhy nebude vyhlasovateľ prihliadať. 
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9.    Lehota na predkladanie ponúk 

Záväzné súťažné návrhy je možné predkladať v lehote do 18.02.2022. Pri záväzných súťažných 
návrhoch doručených vyhlasovateľovi poštou, je rozhodujúci dátum doručenia na adresu 
vyhlasovateľa. 

Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. 

10.    Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet 
verejnej obchodnej súťaže. 

11.    Vyhlásenie výsledkov súťaže – lehota na uzatvorenie zmluvy 

11.1   Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa vyhodnocovať 
dňa 21.02.2022. Otváranie obálok je neverejné. 

11.2   Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa 
www.snas.sk dňa 22.02.2022. 

11.3   Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslané oznámenie o tom, že je víťazným účastníkom súťaže. Kúpna zmluva bude 
uzatvorená do 15 dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže. 

11.4   Neúspešní navrhovatelia budú o neúspešnosti svojho návrhu upovedomení písomne. 

11.5   V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom 
súťaže, vyhlasovateľ môže uzavrieť kúpnu zmluvu s nasledujúcim navrhovateľom, 
ktorý predložil druhú najvýhodnejšiu ponuku. 

12.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

12.1  Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne 
zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. O zrušení a zmene podmienok budú 
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne. Zrušenie, ako aj zmeny 
podmienok súťaže budú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa 
www.snas.sk. 

12.2   Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

12.3   V prípade neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 
uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

 


