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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Martina Kováčová
Telefón: +421 258248406
Email: martina.kovacova@siea.gov.sk
Fax: +421 253421019
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.siea.sk/verejne-obstaravanie
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Referenčné číslo: PL 0418
Hlavný kód CPV
30163100-0
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc
(vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú úhradu
nakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom. Súčasťou
predmetu zákazky je aj vystavenie a dodanie palivových kariet, zúčtovanie dodaných pohonných hmôt poskytovanie
súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Zabezpečenie predmetu zákazky bude uskutočnené podľa špecifikácii
uvedených v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
105 317,20 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
30163100-0
09134100-8

II.2.3)

09132000-3
Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, čerpacie stanice na území Slovenskej
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republiky
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc
(vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú úhradu
nakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom. Súčasťou
predmetu zákazky je aj vystavenie a dodanie palivových kariet, zúčtovanie dodaných pohonných hmôt a poskytovanie
súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Zabezpečenie predmetu zákazky bude uskutočnené podľa špecifikácii
uvedených v súťažných podkladoch. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov k tejto zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
105 317,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: z nižšie uvedených projektov EU alebo medzinárodných projektov
II.2.14)Doplňujúce informácie
financovaných z:
európskeho komunitárneho programu Horizont 2020,
európskeho komunitárneho programu INTERREG,
projektov financovaných z Operačného programu Výskum a Inovácie,
projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
projektu Program Bohunice,
projektov, ktoré sú ešte len v príprave a ktoré budú financované z prostriedkov EŠIF alebo medzinárodných projektov
II.2.4)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace vo vzťahu k lehote určenej na predkladanie
ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace vo vzťahu k
lehote určenej na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace vo vzťahu k lehote
určenej na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace vo vzťahu k lehote určenej na
predkladanie ponúk,
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e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením,
g) písm. g) a h) požadovanú podmienku účasti preukazuje verejný obstarávateľ.
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, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: A) Uchádzač preukáže
technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1
písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Zoznam dodávok tovaru v predchádzajúcich 3 (troch) rokoch rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je
predmet zákazky; Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní,
ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania /resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/ v rámci tejto súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.
Verejný obstarávateľ zohľadní v zmysle § 40 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní referencie uchádzačov uvedené v
evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. Verejný obstarávateľ
odporúča uchádzačom uviesť aj odkaz na web-portál ÚVO, kde sa takéto referencie uchádzača nachádzajú. Doklad musí
byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako v
mene EUR, použije sa na prepočet z inej meny na menu EUR kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania
tejto Výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
V prípade, ak uchádzač predkladá zoznam dodávok tovaru, ktorých dodanie presahuje stanovené obdobie rokov,
uchádzač v zozname a v potvrdení vyčlení cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
V prípade, ak dodané tovary dodával uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba
finančný objem, poskytovaný ním samotným. Za rozhodné obdobie, t. j. predchádzajúce tri roky sa považujú posledné
tri priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovary sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za
predchádzajúce tri roky dodal tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný
objem bol za určené obdobie v minimálnej súhrnnej výške 70 000 EUR bez DPH.
Za tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje bezhotovostný nákup pohonných
hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc v minimálnej súhrnnej hodnote 70 000 EUR bez DPH
alebo ekvivalent v inej mene.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

IV.2)
IV.2.2)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.06.2018 13:30
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IV.2.6)
IV.2.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.06.2018 14:30
Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie, prípadne poverením.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho
dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona o verejnom
obstarávaní, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom
európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa
ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. V tejto súťaži sa
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, v súlade s § 114 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nedisponuje informačným systémom na realizáciu verejného obstarávania, preto sa komunikácia a
výmena informácii v tomto verejnom obstarávaní nebude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ods. 1, čo však
nevylučuje bežnú e-mailovú komunikáciu v rámci verejného obstarávania v zmysle pravidiel uvedených v súťažných
podkladoch.
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (v slovenskom jazyku).
Verejný obstarávateľ umožňuje predkladať ponuky a ďalšie dokumenty vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) až f)
a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ
uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode III.1.1) odseku 2
nevydáva alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
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.

VI.5)

Upozornenie: dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny vyplývajúce z novej právnej úpravy sú uvedené na
http://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=99
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2018
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