NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Odbor ekonomiky a prevádzky
COMMOH A&SCSSMENT
FHAMEWOftK

Názov predmetu zákazky:
Nákup PHM na palivové karty

Podlimitná zákazka

Tovar

zadávaná podľa §112 až §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje
osoba zodpovedná za realizáciu verejného obstarávania:

V Bratislave, dňa 13.01.2021

...................................................
Ing. Ladislav Králik

Za verejného obstarávateľa:
V Bratislave, dňa 13.01.2021
Mgr Ľubica Gazdová
generálna riaditeľka
kancelárie predsedu NKÚ SR

ČASŤ A
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A POPIS VEREJNEJ
SÚŤAŽE
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
IČO: 30844878
Sídlo organizácie: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Králik
Telefón: 501 14507
e-mail: ladíš,av.kralik@nku.gov.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: Nákup PHM na palivové karty
2.2 Opis zákazky:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný
prostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu
Slovenskej republiky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť
aj na nákup doplnkových
tovarov
ako
destilovaná
voda, nemrznúca zmes do
ostrekovača, autokozmetika a doplnkových služieb ako umývanie a vysávanie osobných motorových
vozidiel
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Časti B „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných
podkladov.
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 100.000 € bez DPH.
2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
30163100-0 Karty na čerpanie pohonných hmôt
3. ROZDELENIE ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5. MIESTO DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Miestom dodania predmetu obstarávania sú čerpacie stanice na územi Slovenskej republiky

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.

7. DRUH ZÁKAZKY A ZMLUVY
7.1 Podlimitná zákazka na tovar zadávaná podľa § 112 až 116 zákona o verejnom obstarávaní.
7.2 Rámcová dohoda bude uzatvorená podľag 269 ods. 2 a primerane ustanoveniami § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predspisov na obdobie 36 mesiacov.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do: 31.03.2021. V prípade, ak budú
uplatnené revízne postupy proti postupu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ oznámi
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

9. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude prebiehať
elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO.
9.2 Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude uskutočňovaná
výhradne v štátnom (slovenskom) jazyku.
9.3 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO (centrálny intemetový
používateľský portál systému EVO www.evo.gov.sk), ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu
komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

10. VYSVETĽOVANIE
10.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácii potrebných na vypracovanie ponuky a na
preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, záujemca môže požiadať o vysvetlenie podľa
§ 48 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému EVO.
10.2 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný
obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada
dostatočne vopred.
11. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku,
t. j. v slovenskom jazyku.
12. ZÁBEZPEKA PONUKY
Zábezpeka sa nepožaduje.

13. UCHÁDZAČI OPRÁVNENÍ PREDLOŽIŤ PONUKU
13.1 Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateFovi
samostatne alebo ako skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateFovi
spoločne.
13.2 V prípade, že skupina dodávateľov oprávnila niektorého zo svojich členov konať v mene skupiny,
doloží plnú moc pre toho člena skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny.

14. PREDLOŽENIE PONUKY
14.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky do virtuálneho priestoru zákazky v EVO s uvedením
obchodného mena alebo názvu, sídla miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača v lehote na
predkladanie ponúk.
14.2 V systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie jednotlivých
dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu podpísaného elektronickým podpisom
vygenerovaným pre danú zákazku a to pre osobu oprávnenú podpísať ponuku v mene uchádzača.
14.3 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť svojej ponuky.
Pokiaľ chce uchádzač zmeniť časť svojej ponuky, je postačujúce odoslať novú časť ponuky, ktorú chce
zmeniť a vygenerovať a odoslať nový sprievodný list.
14.4 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14.5 Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti
zverejňovania a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa
príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uchádzači
predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v
zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
15. OBSAH PONUKY
15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

15.1.1 Titulný list - List s identifikačnými údajmi uchádzača ( v prípade skupiny za každého člena
skupiny) - obchodný názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie ( názov, adresa a sídlo peňažného
ústavu) číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu.
15.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou
organizáciou; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
15.1.3 Vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých
dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
15.1.4 Návrh rámcovej dohody podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača

15.1.5 Potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32, a § 34 zákona o verejnom obstarávaní, uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti E Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.
15.1.6 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie typ karty, podrobnú špecifikáciu karty, z ktorej bude zrejmé, či
uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky.
15.1.8 Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač vyplní a predloží návrh na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1
týchto SP.
16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
16.1. Lehotu na predkladanie ponúk uplynie dňa 01.02.2021 do 9,00 hod. miestneho času.
17. NÁKLADY NA PONUKU
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18. OTVÁRANIE PONÚK
18.1. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti (identifikačným
dokladom). V prípade, že príde iná osoba, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu
aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača. V prípade predloženia ponuky
skupinou uchádzačov sa toto pravidlo použije vo vzťahu k osobe, ktorá je oprávnená konať v mene
skupiny uchádzačov.
18.2. Otváranie ponúk sa uskutočni v mieste a čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania.
19. VYHODNOCOVANIE PONÚK
19.1 Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
19.2 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
19.3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa určených kritérií a pravidiel ich uplatnenia uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti D „Kritérium na vyhodnotenie ponúk“.
20. UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY
20.1 Na proces uzavretia rámcovej dohody sa aplikujú postupy v zmysle § 56 zákona o verejnom
obstarávaní.
20.2. Verejný obstarávateľ neuzavre rámcovú dohodu v rozpore s § 56 ods. 2 zákona.

20.3. Rámcová dohoda, uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
20.4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť
zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
21.1 Elektronická aukcia sa neuskutoční.
22. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
22.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok uvedených v §
57 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
23. INFORMÁCIA O SUBDODÁVATEĽOCH
23.1 Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní hospodársky
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej
časti zákazky.
23.2 Všetky pravidlá týkajúce sa zmeny subdodávateľa sa nachádzajú v návrhu zmluvy.
24. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
24.1 Po vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 55 zákona o verejnom
obstarávaní
24.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi
verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel
a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného
uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej
môže byť doručená námietka.
25. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavanía, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné.
Zodpovedná osoba obstarávateľskej
organizácie nesmie/nebude počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z.
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). Týmto nie sú dotknuté

ustanovenia, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a
iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného
predpisu.
25.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
26. KONFLIKT ZÁUJMOV
26.1. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentností
a princíp rovnakého zaobchádzania.
26.2. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok
alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti
s verejným obstarávaním.

ČASŤ B
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom tejto zákazky je:
- nákup pohonných hmôt - bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228
s minimálnym oktánovým číslom 95 a motorová nafta podfa normy STN EN 590 s minimálnym cetanovým
číslom 51, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača/predávajúceho ako prostriedku
bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vo všetkých čerpacích staniciach/ výdajných
miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov na celom území SR s poskytnutím zľavy,
- nákup pohonných hmôt - bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 s minimálnym
oktánovým číslom 98 a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnym cetanovým číslom 53,
dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača/predávajúceho ako prostriedku
bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach
uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov na celom území SR s poskytnutím zľavy,
- nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača a autokozmetika,
- zabezpečenie doplnkových služieb ako umývanie a vysávanie osobných motorových vozidiel.
Verejný obstarávate!' požaduje aby karty spĺňali nasledujúce požiadavky:
- palivová karta je platobná karta s magnetickým prúžkom alebo čipom, na základe ktorej je kupujúci
oprávnený bezhotovostne uhrádzať bezhotovostný nákup PHM, doplnkového tovaru a doplnkových
služieb,
- použitie palivovej karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu - PIN kódu, s
možnosťou zmeny PIN kódu,
- doba platnosti každej vystavenej palivovej karty nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov odo dňa jej
vystavenia, pred uplynutím doby platnosti palivovej karty predávajúci najneskôr 5 pracovných dní pred
uplynutím doby platnosti palivovej karty bezodplatne vystaví a dodá kupujúcemu nové palivové karty,
- palivové karty vystaví predávajúci vždy na evidenčné číslo vozidla,
-územná platnosť palivovej karty sú čerpacie stanice predávajúceho na celom území SR,
- v prípade straty, zničenia alebo krádeže palivovej karty má kupujúci možnosť blokáde karty bezplatne
do 1 hodiny od nahlásenia telefonicky a to nepretržite 24 hodín denne v týždni, vrátane soboty a nedele
a počas sviatkov,
- v prípade straty, zničenia alebo krádeže bezodplatne vystaví predávajúci náhradnú palivovú kartu do 5
pracovných dní od nahlásenia.

ČASŤ C
Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil tento návrh rámcovej dohody.
Návrh rámcovej dohody musí byť doplnený o vyznačené časti/náležitosti v súlade s jeho ponukou
a podpísaný jeho štatutárnym zástupcom. Podmienky určené verejným obstarávateľom nesmú byť
menené ani dopĺňané, okrem vyznačených časti.
Rámcová dohoda
o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt
uzavretá na základe
podľa § 269 ods. 2 a primerane ustanoveniami § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci
Názov organizácie:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SUBASKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri
(ďalej len "predávajúci")
a
Kupujúci
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Priemyselná 2,824 73 Bratislava
Zastúpený: Ing. Karol Mitrik - predseda
IČO: 308 448 78
DIČ: 2020815665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
BIC/SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len "kupujúci")

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Účastníci Dohody“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie
Účastníci Dohody uzatvárajú túto Dohodu ako

výsledok zadávania

pod limitnej

zákazky

podľa §112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďaiej len „zákon o verejnom obstarávaní.“) s názvom
predmetu zákazky: „Karty na čerpanie pohonných hmôt“, zadávanej na základe výzvy na
predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č................pod zn.:
.....................dňa......................

Článok III.
Predmet Dohody
1.

2.

3.

Predmetom tejto Dohody je úprava rámcových práv a povinností Účastníkov Dohody v súvislosti so
záväzkom predávajúceho vydať kupujúcemu palivové karty (ďalej len „palivová karta“) na
bezhotovostný nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel , nákup doplnkového tovaru,
poskytovanie doplnkových služieb a umožniť kupujúcemu používanie palivových kariet vsieti
čerpacích staníc alebo prevádzok predávajúceho na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR").
Predmetom tejto Dohody je zároveň záväzok kupujúceho vystavené palivové karty prevziať a
používať podľa podmienok stanovených v tejto Dohode a zaplatiť kúpnu cenu prostredníctvom
palivových kariet nakúpených pohonných hmôt, doplnkového tovaru a doplnkových služieb vo výške
podľa ich skutočného odberu.
Pohonnými hmotami na účely tejto Dohody sa rozumejú bezolovnatý benzín podľa normy STN EN
228 a motorová nafta podľa normy STN EN 590, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené Vyhláškou

Ministerstva životného prostredia SR č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu
palív a vedenie evidencie o palivách (ďalej len „PHM“).
4. Doplnkovými službami na účely tejto Dohody sa rozumejú služby uhrádzané prostredníctvom
paíivových kariet, a to umývanie a vysávanie osobných motorových vozidiel kupujúceho v sieti
čerpacích staníc alebo prevádzok predávajúceho (ďalej len „doplnkové služby“).
5. Doplnkovým tovarom na účely tejto Dohody sa rozumejú tovary uhrádzané
prostredníctvom palivových kariet a to nemrznúca zmes do ostrekovača, destilovaná voda
a autokozmetika (ďalej len „doplnkové tovary“).

IV.
Kúpna cena
1.

2.

3.

Celkový predpokladaný finančný objem prostredníctvom palivových kariet nakúpených PHM,
doplnkového tovaru a doplnkových služieb, sumárne počas platnosti Dohody je 120.000,00 € s DPH,
t.j. 100.000 € bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v sume 100.000 € bez
DPH.
Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
Na účely tejto Dohody sa rozumie:
a) stojanovou cenou PHM - aktuálna jednotková cena za 1 liter PHM stanovená na informačnej
tabuli nachádzajúcej sa na čerpacej stanici prevádzkovanej predávajúcim v čase nákupu;
kupujúci podpísaním Dohody berie na vedomie, že stojanová cena za 1 liter čerpaných PHM

podlieha zmenám v závislosti od ponuky a dopytu a ostatných legislatívnych a spoločenských
faktorov, ktoré majú vplyv na vývoj cien PH M v SR,
b) kúpnou cenou doplnkovej služby - aktuálna jednotková cena príslušnej služby podľa
ponukového cenníka predávajúceho,
c) kúpnou cenou doplnkového tovaru - aktuálna jednotková cena príslušného tovaru
podľa ponukového cenníka predávajúceho,
d) kúpnou cenou PHM je stojanová cena PHM znížená o poskytovanú zľavu podľa bodu 4. a 5.
tohto článku Dohody,
4. Výška pevne dohodnutej zľavy za bezhotovostný nákup PHM, ktorú garantuje predávajúci počas
platnosti a účinnosti tejto Dohody na predložených akceptačných miestach je stanovená ako
poskytnutá zľava na 1 liter pohonných hmôt vo výške............ € bez DPH bez ohľadu na odobrané
množstvo a druh PHM,
5. Výška pevne dohodnutej zľavy v Eurách sa bude pri nákupe PHM uplatňovať nasledujúcim
spôsobom: zo stojanovej ceny za 1 liter PHM v eurách s DPH platnej v čase nákupu na príslušnej
čerpacej stanici sa odpočíta DPH, táto cena, tj. cena za 1 liter v eurách bez DPH sa zníži o výšku
dohodnutej zľavy v Eurách. K takto určenej cene za 1 liter PHM v eurách bez DPH sa následne
pripočíta DPH, čím bude určená konečná cena za 1 liter PHM, ktorú na základe vyúčtovacej faktúry
uhradí kupujúci. Výška zľavy v Eurách je záväzná počas platnosti tejto Dohody.
6. Kúpna cena je maximálna a predávajúci nie je oprávnený ku kúpnej cene účtovať žiadne iné poplatky
a/alebo príplatky, prirážky, ani iné sankcie, ani poplatky za vydanie palivovej karty a každej ďalšej
palivovej karty, poplatky za užívanie palivových kariet, poplatok v prípade zablokovania a
odblokovania palivových kariet, rovnako ani iné súvisiace služby, poplatky za stratenie palivovej karty
a za vystavenie novej palivovej karty. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho
súvisiace s dodaním PHM, doplnkových tovarov a doplnkových služieb. Celkové množstvo
nakupovaných PHM bude stanovené reálnym čerpaním PHM zo strany kupujúceho prostredníctvom
palivových kariet.
7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať PHM, doplnkové tovary a doplnkové služby počas trvania tejto
Dohody za kúpne ceny, vypočítané postupom podľa tejto Dohody a na základe ním poskytnutej výšky
zľavy.
Článok V.
Fakturačné podmienky
1.

Účastníci Dohody sa dohodli, že fakturačným obdobím pre fakturáciu prostredníctvom palivových

kariet nakúpených PHM a pre fakturáciu prostredníctvom palivových kariet nakúpených doplnkových
tovarov a služieb je obdobie od 1. dňa do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Predávajúci je povinný vystaviť po uplynutí fakturačného obdobia faktúru. Faktúra bude vystavená
ihneď po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bol predmet tejto Dohody poskytnutý s tým, že
ju predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po
mesiaci, v ktorom boli PHM, doplnkový tovar a doplnkové služby poskytnuté zo strany predávajúceho.
3. Prílohou každej vystavenej faktúry je prehľad skutočne odobratých PHM, doplnkových tovarov a
skutočne odobratého množstva doplnkových služieb s uvedením cenníkových a kúpnych cien v
členení na každú vystavenú palivovú kartu.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
5. Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak
doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke
vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie alebo
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo
prepracovanej faktúry kupujúcemu.

6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
Článok VI.
Práva a povinnosti Účastníkov Dohody
1.

2.

3.

Predávajúci sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať kupujúcemu palivové karty spínajúce
požiadavky stanovené v bode 3. tohto článku v počte 31 ks najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
Predávajúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu platnosti tejto Dohody bezodplatne vystaviť
a dodať kupujúcemu ďalšie palivové karty spĺňajúce požiadavky stanovené v bode 3. tohto článku v
lehote do 7 pracovných dni odo dňa doručenia písomnej žiadosti kupujúceho.
Kupujúci požaduje a predávajúci sa zaväzuje vystaviť a dodať palivové karty, ktoré spĺňajú
nasledovné požiadavky:
a) palivová karta je platobná karta s magnetickým prúžkom alebo čipom, na základe ktorej je

4.

kupujúci oprávnený bezhotovostne uhrádzať nákup PHM, doplnkového tovaru a
poskytovanie doplnkových služieb,
b) použite palivovej karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu - PIN
kódu, s možnosťou zmeny PIN kódu,
c) doba platnosti každej vystavenej palivovej karty nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov odo dňa
jej vystavenia, pred uplynutím doby platnosti palivovej karty predávajúci najneskôr 5
pracovných dní pred uplynutím doby platnosti palivovej karty bezodplatne vystaví a dodá
kupujúcemu nové palivové karty,
d) palivové karty vystaví predávajúci vždy na evidenčné číslo vozidla,
e) územná platnosť palivovej karty na celom území SR,
f) v prípade straty, zničenia alebo krádeže palivovej karty má kupujúci možnosť blokácie karty
bezplatne do 1 hodiny od nahlásenia telefonicky na t.č..............e-mailom na email.......... . a to
nepretržite 24 hodín denne v týždni, vrátane soboty a nedele a počas sviatkov,
g) v prípade straty, zničenia alebo krádeže bezodplatne vystaví predávajúci náhradnú
palivovú kartu do 5 pracovných dní od nahlásenia.
h) na tieto karty musia byť zabezpečené doplnkové služby ako umývanie a vysávanie
osobných motorových vozidiel a zabezpečenie doplnkových tovarov ako destilovaná voda,
nemrznúca zmes do ostrekovača a autokozmetika.
Predávajúci zabezpečí kupujúcemu možnosť kontroly priebežného stavu prostredníctvom palivových
kariet nakúpených PHM, doplnkového tovaru a doplnkových služieb na internete.

5.

Predávajúci je povinný počas platnosti tejto Dohody mať platné povolenie na predaj PHM,
doplnkového tovaru a služieb v súlade s platnou legislatívou bez prerušenia.

6. Predávajúci je povinný počas platností tejto Dohody mať čerpacie stanice na území SR.
7. Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre kupujúceho, má
Predávajúci za podmienok dohodnutých v tejto dohode právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy.
Tým nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie dohody v súlade s § 41 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní a Predávajúci je povinný vykonať plnenia vyplývajúce z tejto
dohody na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Zoznam
subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné
meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
IČO, podiel plnenia zo Zmluvy v % vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí Príloha č. 1
tejto dohody.
8. Predávajúci je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Kupujúceho akúkoľvek zmenu údajov

o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvedel.
9. Predávajúci je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania dohody.
Predávajúci je povinný Kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom
subdodávateľ začne plniť predmet dohody, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo
doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu
podľa bodu 7 tohto článku.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie
1.

Ak predávajúci poruší povinnosti podľa článku VI. bod 1. až 3 a bod 5 a 6. tejto Dohody, má kupujúci
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé porušenie. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká
nárok kupujúceho na náhradu škody vo výške preukázanej škody. Takto uplatnenú zmluvnú pokutu
je predávajúci povinný uhradiť do 15 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, predávajúci má právo
uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013
Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády
SR č. 303/2014 Z. z.
3. Nárok na uplatnenie úroku z omeškania zaniká po 30 dňoch od dodatočného splnenia záväzku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo znížiť dohodnutú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty
uplatnenej kupujúcim voči predávajúcemu. Predávajúci je v takom prípade povinný vystaviť faktúru,
ktorá bude znížená o uplatnenú zmluvnú pokutu.

Článok VIII.
Trvanie Dohody
1.

2.
3.

4.
5.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do uplynutia 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto Dohody, najskôr však odo dňa 19.04.2021 alebo do vyčerpania finančného limitu podľa článku
IV. bod 1. tejto Dohody, t. j. 120.000,00 € s DPH, t.j. 100.000,00 € bez DPH podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr. Kupujúci nie je povinný uvedenú sumu počas platnosti zmluvy vyčerpať.
Túto Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou Účastníkov Dohody.
T úto Dohodu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z Účastníkov Dohody, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Dohody.
Účastníci Dohody môžu v prípade podstatného porušenia tejto Dohody od nej odstúpiť.
Odstúpenie od tejto Dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Účastníka
pohody, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od tejto Dohody, bude doručený druhému
Účastníkovi Dohody.

6.

Kupujúci môže od tejto Dohody odstúpiť:
a) v prípade nepodstatného porušenia tejto Dohody, len ak predávajúci nesplní svoju povinnosť
ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá,
b) za podstatné porušenie sa považuje, ak predávajúci nedodá predmet tejto Dohody v
dohodnutom termíne podľa článku VI. bod 1. až 3., 5 a 6 tejto Dohody, nebude plniť v dohodnutom
rozsahu (povinnosti/záväzky) alebo v dohodnutej cene (výška pevne dohodnutej zľavy v € podľa
čl. IV. bod 4. a 5. tejto Dohody),

c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností predávajúcim, ktoré vyplývajú z
ustanovení tejto Dohody alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov; za
opakované porušenie sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát.
7. Predávajúci môže od tejto Dohody odstúpiť v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou riadne
vystavenej faktúry podľa tejto Dohody, po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote jej splatnosti; skončeniu
tejto Dohody musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinnosti kupujúceho a na
možnosť ukončenia tejto Dohody odstúpením.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Vzťahy Účastníkov Dohody vyplývajúce z tejto Dohody a/alebo v nej bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Meniť alebo doplňovať text tejto Dohody je možné len formou písomných a riadne očíslovaných
dodatkov, podpísaných oboma Účastníkmi Dohody.

3.

Táto Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci dostane tri rovnopisy a predávajúci
dva rovnopisy.
4. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma Účastníkmi Dohody a účinnosť deň
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR.
5. Účastníci Dohody sa dohodli, že písomnosti zasielané na základe a/alebo v súvislosti s touto
Dohodou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak druhý Účastník Dohody doručenie
preukázateľne odmietne, alebo ak pošta vráti zásielku ako nedoručiteľnú, alebo ak pošta opakovane
vráti zásielku ako nevyzdvihnutú.
6. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto Dohodou budú Účastníci Dohody riešiť predovšetkým
7.

8.

vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný súd v sídle kupujúceho.
V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Dohody sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť tejto
Dohody ako celku. Pre tento prípad sa Účastníci Dohody zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, bankového spojenia a čisla účtu,
oznámi Účastník Dohody, ktorého sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto
skutočnosť druhému Účastníkovi Dohody, a to bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá za všetky
škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť druhý Účastník

Dohody.
Predávajúci podpisom tejto Dohody vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho
zverejniť túto Dohodu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
10. Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, bola uzavretá po
vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, Účastníci

9.

Dohody neboli uvedeni do omylu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju
dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Príloha č. 1 Rámcovej dohody - Subdodávatelia
Uvedenú prílohu predloží víťazný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:
Právna forma:
Predmet zákazky „Nákup PHM na palivové karty“, vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo Vestníku verejného obstarávania č.
L* Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky budem(e) plniť prostredníctvom týchto
subdodávateľov (potrebné vyplniť v prípade, ak podiel subdodávky je najmenej 50% z hodnoty
plnenia):
. Meno a priezvisko subdodávateľa:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo sídla:
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa:
Podiel subdodávky v % a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:
□.................
.. Meno a priezvisko subdodávateľa:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo šidla:
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa:
Podiel subdodávky v % a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:
□.................
(doplniť podľa potreby)
Čestne vyhlasujem(e), že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude
spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.
II.* Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky budem(e) plniť prostredníctvom subdodávateľov
v %-nom podiele nižšom ako 50% z hodnoty plnenia.
, Meno a priezvisko subdodávateľa:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo šidla:
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa:
Podiel subdodávky v % a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:
□.................
Meno a priezvisko subdodávateľa:
Obchodné meno alebo názov:

Adresa pobytu alebo sídla:
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa: Podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podiel subdodávky v % a stručný opis
zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:
□.................
(doplniť podľa potreby)
Čestne vyhlasujem(e). že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude
spĺňať podmienky podľa § 32 ods.
III.* Zabezpečenie
subdodávateľov.

í Zákona o verejnom obstarávaní.

uvedeného

predmetu

zákazky

nebudem(e)

plniť

prostredníctvom

V................................dňa...............................2021

odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

* Uchádzač zakrúžkuje bod I., bod II. alebo bod III.

ČASŤ D
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude výška poskytnutej zľavy na 1 liter pohonných hmôt bez ohľadu
na odobrané množstvo a druh vyjadrená v € bez DPH.
2. Zľava musí byť zaokrúhlená na štyri desatinné miesta, pričom musí byť vyššia ako 0,0000 EUR.
3. Údaj vyjadrený iným spôsobom ako je uvedené v bode 1 tejto časti SP verejný obstarávateľ nebude
akceptovať a takáto ponuka bude vylúčená.
4. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov na základe najvyššej poskytnutej zľavy na 1 liter
pohonných hmôt bez ohľadu na odobrané množstvo a druh vyjadrenú v euro bez DPH.

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Poskytnutá zľava na 1 liter pohonných hmôt bez ohľadu na odobrané množstvo a druh
..................................................€ bez DPH

V

dňa..................................

Uchádzač:
Obchodné meno............................................
Adresa podnikania...........................................

ČASŤ E
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1. Osobné postavenie
1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejný verejnému verejnom
verejnému obstarávatefovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného
obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti
osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych
subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný
zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.
1.3. V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady
podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje
z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca
nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky
podľa § 32 ods. 1 pism. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných
systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
a)

Doklad podfa § 32 ods. 2 písm. a)

b)

Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b)

c)

Doklad podľa § 32 ods. 2 pism. c)

d)

Doklad podfa § 32 ods. 2 pism. e)

1.4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľovom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom
obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať
informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania
určených podmienok účasti podfa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania
zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom
dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.qov.sk/iednotnv-europskydokument-pre-vereine-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba
globálny údaj.
Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávatefovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí.

1.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
1.6. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podťa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.7. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu.

2. Ekonomické a finančné postavenie
Nepožaduje sa.
3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
vo verejnom obstarávaní (scan originálu alebo scan úradne osvedčenej kópie dokladov, ak nie je uvedené inak):
- podľa §34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ požadovať predložiť
zoznam čerpacích staníc rozčlenený podľa okresov SR.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
- pokrytie územia SR čerpacími stanicami uchádzača v minimálnom rozsahu 75 okresov z celkového
počtu 79.
Odôvodnenie:
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR vyplýva že sa kontrolná pôsobnosť
NKÚ SR vzťahuje na subjekty rozptýlené po celom území SR, preto verejný obstarávateľ požaduje
pokrytie územia SR čerpacími stanicami v hore uvedenom minimálnom rozsahu.

