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Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 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: Verejný obstarávateľ požaduje na základe vyššie uvedenej požiadavky zasielanie
originálneho vyhotovenia faktúry s prílohou v listinnej podobe. Následne v bode 3.3.7. je uvedená
požiadavka na zasielanie faktúr aj elektronicky, pričom prílohy majú byť zasielané v editovateľnom
formáte. Naša spoločnosť zasielanie faktúr dodatočne aj v elektronickej podobe neposkytuje, rovnako,
ako nezasiela zákazníkom prehľady tankovaní v editovateľnom formáte. V prípade, že verejný
obstarávateľ požaduje kópiu faktúry v elektronickej podobe a prehľad tankovaní v editovateľnom
formáte, vieme splniť túto požiadavku vygenerovaním prístupu do bezplatného online centra, kde si
verejný obstarávateľ vie stiahnuť prehľady a kópie faktúr. Upozorňujeme, že originál faktúry je jeden
a ten bude zasielaný listinne, čo znamená, že elektronicky bude k dispozícii kópia faktúry. Veríme, že
verejný obstarávateľ pochopí, že nie je možné zohľadňovať individuálne požiadavky niekoľko tisíc
zákazníkov a akceptuje nami navrhované riešenie.
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1 (zo dňa 28.06.2018): Verejný obstarávateľ v súťažných
podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky stanovil požiadavky na predmet zákazky podľa svojich
potrieb a v zmysle príručiek a požiadaviek riadiacich orgánov, prostredníctvom ktorých bude časť
predmetu zákazky financovaná. Verejný obstarávateľ nepožadoval v opise predmetu zákazky
sprístupnenie online centra pre správu palivových kariet, ale požadoval a požaduje doručovanie faktúr
a prehľadov (príloh) k vystaveným faktúram za príslušný mesiac, ktorých obsahom musia byť minimálne
informácie uvedené v bode 3.3.6. v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, pričom faktúry
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vrátane príloh požaduje zasielať v originálnom vyhotovení poštou a elektronicky. Zároveň verejný
obstarávateľ požaduje doručovanie faktúr a ich príloh aj v elektronickej podobe, pričom prílohy
k faktúram (t. j. prehľady k vystaveným faktúram) požaduje verejný obstarávateľ zasielať aj vo forme
tabuľkového prehľadu, napr. v programe MS Excel, ktorých obsahom majú minimálne údaje uvedené
v bode 3.3.7. v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Faktúra zasielaná elektronicky teda
môže byť napr. v editovateľnej verzii formátu PDF, pričom sa samozrejme jedná o kópiu (scan) originálu
faktúry zasielanej v listinnej písomnej podobe.
V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 1 uvádzame nasledovné:
Zákon o účtovníctve č. 431/20022 Z. z. v znení neskorších predpisov hovorí o povinnosti vyhotovenia
faktúry v listinnej, alebo elektronickej podobe.
Požiadavkou verejného obstarávateľa na dodanie faktúr listinne a elektronicky dochádza k porušovaniu
zákona o účtovníctve. Zákon neukladá povinnosť dodania faktúry s prílohou v listinnej podobe a zároveň
aj dodanie elektronickej kópie faktúry s prílohou. Podotýkame, že v žiadnej z krajín Európskej únie nie je
požiadavka na faktúr listinne aj elektronicky.
Vzhľadom na uvedené pokladáme požiadavku verejného obstarávateľa za neprimeranú, nadštandardnú
a v našich podmienkach nerealizovateľnú.
Verejnému obstarávateľovi sme navrhli možnosť sprístupnenia bezplatného online centra ako spôsob
zabezpečenia dostupnosti všetkých požadovaných údajov.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ má za to, že problematiku vystavovania faktúr, ktorá sa týka platiteľov dane
z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“), nerieši zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, ale zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon o DPH“).
Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 3.3.6. Časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov požaduje
doručenie originálu faktúry v listinnej (tlačenej) forme, a to najmä z dôvodu podmienok financovania
a následnej kontroly predmetu zákazky zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(ďalej ako „EŠIF“). Doručenie faktúr (ich kópií) vrátane príloh požaduje verejný obstarávateľ dodať aj
v elektronickej forme, pričom zdôrazňujeme že sa nebude jednať o elektronickú faktúru. Najmä prílohy
k faktúram požaduje verejný obstarávateľ zasielať elektronicky v editovateľnej podobe z dôvodu
prenesenia údajov o nákupe pohonných hmôt prostredníctvom jednotlivých palivových kariet
do elektronického informačného systému verejného obstarávateľa za účelom rozúčtovania nákupu
pohonných látok na jednotlivé sledované nákladové položky verejného obstarávateľa, čím zároveň
verejný obstarávateľ okrem iného eliminuje možnosť vzniku chýb pri manuálnom prepisovaní
jednotlivých údajov o konkrétnych nákupoch pohonných hmôt do elektronického informačného
systému verejného obstarávateľa.
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Považujeme za potrebné ešte raz zdôrazniť, že verejný obstarávateľ v prvom rade požaduje doručenie
faktúry vrátane príloh v origináli v listinnej forme a jej kópiu vrátane príloh v elektronickej podobe. Kópia
faktúry vrátane príloh nie je považovaná verejným obstarávateľom za elektronickú formu faktúry
z dôvodu, že sa jedná len o zaslanie kópie faktúry vystavenej v listinnej podobe a verejný obstarávateľ
bude uhrádzať peňažné plnenie len na základe faktúr vystavených v listinnej podobe (nie na základe
kópie faktúr v elektronickej podobe).
Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v prípade, ak by chcel úspešný uchádzač (dodávateľ),
vystavovať a zasielať verejnému obstarávateľovi faktúry len v elektronickej forme, tak na zasielanie
výhradne elektronickej formy faktúry potrebuje súhlas verejného obstarávateľa ako príjemcu tovaru
(objednávateľa), ktorý sa vyžaduje najmä z dôvodu odlišných technológií, ktoré môžu používať
dodávateľ a príjemca pre zasielanie a prijatie faktúry, ale aj z dôvodu zabezpečenia vierohodnosti
pôvodu a neporušenosti obsahu faktúry.
Dovoľujeme si zároveň poznamenať, že úmyslom ani cieľom verejného obstarávateľa pri plnení
predmetu zákazky nie je zbytočne administratívne zaťažovať úspešného uchádzača (dodávateľa),
a požadovať od neho duplicitné dokumenty alebo nadmerné množstvo údajov. Údaje, ktoré požaduje
verejný obstarávateľ sú jasne špecifikované a jednoducho zdôvodniteľné a spôsob ich zasielania
úspešných uchádzačom sa nijako nevymyká bežnej praxi, čoho dôkazom sú verejné prístupné
dokumenty, kde aj napr. Vaša spoločnosť má uzatvorených niekoľko zmlúv (aj v tomto kalendárnom
roku), v ktorých sa uvádza, že úhrada za nákup pohonných hmôt sa uskutoční bezhotovostným
prevodom na základe faktúry vystavenej v listinnej aj elektronickej podobe, pričom prílohou faktúry
bude aj prehľad o realizovaných nákupoch pohonných látok na jednotlivých palivových kartách. Verejný
obstarávateľ sa nebráni prípadnému vygenerovaniu prístupu do bezplatného online centra úspešného
uchádzača za účelom zobrazenia prehľadov o nákupoch pohonných látok, ktoré však nie je požiadavkou
verejného obstarávateľa pri plnení predmetu tejto zákazky.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nepovažuje požiadavku týkajúcu sa
spôsobu doručovania faktúr a ich príloh za neprimeranú a nadštandardnú.
Na záver si verejný obstarávateľ dovoľuje poznamenať, že nakoľko Vaša žiadosť o vysvetlenie č. 3 nebola
doručená v lehote stanovenej v bode 14.4. časti A. 1 súťažných podkladov a poskytnutie vysvetlenia
nemôže verejný obstarávateľ uskutočniť v zákonom stanovenom termíne, predlžuje verejný
obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk do 18.07.2018 do 13.30 hod.

S pozdravom
Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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