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Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „Nákup pohonných látok prostredníctvom
palivových kariet“, 8038-WYT
Verejný obstarávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) Vám na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie údajov uvedených
v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke vyhlásenej na predmet zákazky „Nákup pohonných látok
prostredníctvom palivových kariet“ vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2018 dňa 11.06.2018
pod zn. 8038–WYT predkladá v zmysle ustanovenia § 114 ods. 8 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“) nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1: Palivové karty zasielame spolu s PIN kódmi na korešpondenčnú adresu inštitúcie a na meno
kontaktnej osoby, zodpovednej za správu palivových kariet v danej inštitúcii, ktoré vedieme v našich
interných záznamoch. Z dôvodu bezpečnosti sú palivové karty doručované neaktívne. Aktivácia kariet
prebehne až po zaslaní skenu podpísaného preberacieho protokolu, ktorý podpisuje osoba zodpovedná
za správu kariet na strane zákazníka. Je tento spôsob zasielania palivových kariet pre verejného
obstarávateľa prijateľný?
Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky, bode 1.4.
písm. g) uvádza, že požaduje zasielať palivové karty na adresu verejného obstarávateľa (uvedenú v bode
3.1.1. Opisu predmetu zákazky), pričom PIN kódy k palivovým kartám požaduje verejný obstarávateľ
zasielať v osobitne uzatvorenej obálke a vždy oddelene od palivových kariet. Vzhľadom na uvedené
a z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti pri prípadnom neoprávnenom doručení palivových kariet
nesprávnemu adresátovi, verejný obstarávateľ požaduje dodať/zaslať palivové karty a PIN kódy
k palivovým kartám v osobitne uzatvorenej obálke a vždy oddelene od palivových kariet. Verejný
obstarávateľ uvedenú požiadavku zadal ako všeobecnú tak, aby bola nediskriminačná voči všetkým
potencionálnym záujemcom/uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aktiváciu doručených
palivových kariet až po zaslaní skenu podpísaného preberacieho protokolu zodpovednou osobou
verejného obstarávateľa.
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Otázka č. 2: Akceptuje verejný obstarávateľ zasielanie originálnych vyhotovení faktúr v listinnej podobe
prostredníctvom pošty a sprístupnenie online centra pre správu palivových kariet, kde je možné stiahnuť
si elektronické kópie faktúr v pdf. formáte a rôzne prehľady tankovaní kedykoľvek v priebehu mesiaca
v editovateľnom formáte?
Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky
nepožadoval sprístupnenie online centra pre správu palivových kariet, ale doručovanie faktúr
a prehľadov k vystaveným faktúram za príslušný mesiac poštou a elektronicky, pričom prílohy
k faktúram (t. j. prehľady k vystaveným faktúram) požadoval verejný obstarávateľ zasielať aj vo forme
tabuľkového prehľadu, napr. v programe MS Excel. V bode 3.3.6. Opisu predmetu zákazky požadoval
verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača vyhotovenie faktúry a jej príloh za skutočne odobraté
množstvo PHM, ktoré boli hradené prostredníctvom palivových kariet, pričom súčasťou vystavenej
faktúry musí byť aj podrobný rozpis transakcií vykonaných na jednotlivých kartách a vyhotovená faktúra
musí byť verejnému obstarávateľovi doručená ako originál (t. j. v tlačenej forme) do sídla verejného
obstarávateľa. Verejnému obstarávateľovi nepostačuje len online prístup k požadovaným údajom, ktoré
tvoria prílohu faktúr v zmysle bodu 3.3.6. Opisu predmetu zákazky a požaduje aj ich doručenie do sídla
spoločnosti v tlačenej forme spolu s faktúrou v súlade s Opisom predmetu zákazky.
Otázka č. 3: Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že zmeny v nastaveniach palivových kariet nie je
technicky možné vykonať v lehote do 24 hodín. Vzhľadom na to, že ide o palivové karty s magnetickým
pásikom, rozsah nákupov je embosovaný na palivovej karte. Akékoľvek zmeny v nastaveniach znamenajú
zmenu v embose palivovej karty, ktoré je možné vykonať jedine vydaním novej palivovej karty a to
v lehote najneskôr do 8 pracovných dní.
Odpoveď č. 3: V prípade, ak zmeny v nastaveniach palivovej karty je možné vykonať jedine vydaním
novej palivovej karty, má verejný obstarávateľ za to, že v zmysle obchodných podmienok uvedených
v súťažných podkladoch, konkrétne v čl. VI ods. 6.6 Rámcovej dohody, by sa v uvedenom prípade
jednalo o prípad tzv. „iných skutočností, ktoré znemožňujú jednotlivú palivovú kartu využívať“,
pri ktorých je úspešný uchádzač (dodávateľ) povinný „vystaviť a dodať náhradnú (novú) palivovú kartu
Objednávateľovi v lehote 15 dní odo dňa, kedy mu takáto požiadavka bola zo strany Objednávateľa
doručená“. Posledná veta v bode 3.3.3. Opisu predmetu zákazky pojednáva o vykonaní nastavenia zmien
na palivových kartách, ktoré si nevyžadujú vystavenie a dodanie novej palivovej karty.
Otázka č. 4: Podotýkame, že v prípade údajov k fakturácii za nákup PHM na jednotlivé palivové karty
neuvádzame priamo vo faktúre pri každej palivovej karte nasledovné:
Dátum s vyznačením doby platnosti palivovej karty (t. j. doba jej exspirácie)
Výška zľavy na PHM vyjadrená v % alebo výška zľavy už prerátaná na EUR
Jednotková cena za 1 liter PHM v EUR s DPH bez vyčíslenia výšky zľavy na PHM
Jednotková cena za 1 liter PHM v EUR s DPH po uplatnení výšky zľavy na PHM
Vyššie spomenuté údaje k jednotlivým palivovým kartám sú k dispozícii v prehľade, ktorý má možnosť
verejný obstarávateľ stiahnuť si prostredníctvom bezplatného online centra za vybrané obdobie
v editovateľnom formáte.
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Odpoveď č. 4: Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač vyššie uvedené údaje k fakturácii
za nákup pohonných látok na jednotlivé palivové karty uvádzal buď priamo na faktúre alebo v prílohe
k faktúre. Uvedené údaje verejný obstarávateľ požaduje najmä z dôvodu, že faktúry a prehľady
k vystaveným faktúram za príslušný mesiac budú slúžiť ako podklad pre vyúčtovanie za spotrebované
množstvá pohonných látok za príslušný kalendárny mesiac a tiež budú predkladané na kontrolu
jednotlivým riadiacim a sprostredkovateľským orgánom v rámci refundácie nákladov za nákup
pohonných látok z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Verejný obstarávateľ
nebude pri fakturácii za nákup pohonných hmôt požadovať, aby úspešný uchádzač (dodávateľ) uvádzal
vo faktúre alebo v prílohe k faktúre „dátum s vyznačením doby splatnosti palivovej karty (t. j. doba
exspirácie)“ v prípade, že vyznačenie doby platnosti palivovej karty bude uvedené buď priamo
na palivovej karte, alebo bude verejnému obstarávateľovi uvedený údaj doručený spolu s príslušnou
palivovou kartou.

S pozdravom
Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Kancelárie generálnej riaditeľky
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