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Vec 
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 k zákazke snázvom „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 č. 1: 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 vrátane príloh požaduje zasielať v originálnom 
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vyhotovení poštou a elektronicky. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje doručovanie faktúr a ich príloh 

aj v elektronickej podobe, pričomprílohy 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.  

Otázka č. 2: Podotýkame, že v prípade údajov vo faktúrach za nákup PHM neuvádzame priamo 

vo faktúre nasledovné: 

Výška zľavy na PHM vyjadrená v % alebo výška zľavy už prerátaná na EUR 

Výšku zľavy uvádzame v Kúpnej zmluve a v prehľadoch tankovaní, ktoré si zákazník môže stiahnuť 

prostredníctvom bezplatného online centra pre správu palivových kariet za vybrané obdobie.  

Jednotková cena za 1 liter PHM v EUR s DPH bez vyčíslenia výšky zľavy na PHM  

Z dôvodu interného účtovania o cene neuvádzame tento údaj priamo vo faktúre. Ide o interný 

údaj, ktorý poskytujeme našim zákazníkom prostredníctvom online centra.  

Jednotková cena za 1 liter PHM v EUR s DPH po uplatnení výšky zľavy na PHM  

Uvedené je k dispozícii v prehľadoch tankovaní generovaných online centrom. Vo faktúrach 

uvádzame Jednotkovú cenu za 1 liter PHM v EUR bez DPH po uplatnení výšky zľavy na PHM.  

Z dôvodov interných a systémových nastavení nie je možné individuálne meniť rozsah údajov 

na faktúrach.  

Akceptuje verejný obstarávateľ splnenie tejto požiadavky zabezpečením prístupu do online centra kde sú 

tieto údaje k dispozícii? 

Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ v bode 3.3.6. v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 

stanovil minimálne požiadavky na obsah údajov k fakturácii pohonných hmôt za jednotlivé palivové 

karty. Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby úspešný uchádzač vyššie uvedené údaje k fakturácii 

za nákup pohonných hmôtna jednotlivé palivové karty uvádzal priamo na faktúre ale dáva úspešnému 

uchádzačovi možnosť, uvádzať požadované údaje buď priamo vo faktúre, alebo  v prílohách kfaktúram. 

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. Prílohou, resp. prílohami k faktúre 

(faktúram) má byť dokument, v ktorom budú jasne uvedené údaje požadované verejným obstarávateľov 

v  bode 3.3.6. v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

 

Otázka č. 3: Dovoľujeme si upozorniť verejného obstarávateľa na skutočnosť možnosti dopadu 

cenotvorby, kde požaduje buď priemernú cenu, aktuálnu cenu, prípadne inú cenotvorbu. 

Požaduje verejný obstarávateľ v prípade úspešnosti našej ponuky pred uplatnením zľavy využívať 

cenníkovú cenu (určuje sa ako vážený aritmetický priemer cien pohonných hmôt na všetkých čerpacích 

staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky) alebo totemovú cenu (určuje sa ako aktuálna cena 

na príslušnej čerpacej stanici, uvedená na konkrétnom toteme) na plnenie predmetu zákazky? 
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Odpoveď č. 3:Verejný obstarávateľ v čl. IV. ods. 4.3 časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov 

uvádza, že požaduje, aby percentuálna výška zľavy pre jednotlivé druhy PHM, ktoré ponúkne uchádzač 

(resp. úspešný uchádzač) vo svojej ponuke, bola záväzná a nemenná počas celej doby trvania rámcovej 

dohody, pričom uvedená zľava bude počítaná z aktuálnej maloobchodnej ceny PHM platnej pre úhradu 

PHM palivovou kartou v čase odberu pre odberné miesto v sieti čerpacích staníc úspešného uchádzača 

(dodávateľa). Pre upresnenie uvádzame, že verejný obstarávateľ za maloobchodnú ceny PHM platnú 

pre úhradu PHM palivovou kartou, považuje aktuálnu cenu PHM a na príslušnej čerpacej stanici platnej 

v čase odberu PHM.  

Otázka č. 4:Požaduje verejný obstarávateľ tankovanie prémiovej kvality pohonných látok?  

Odpoveď č. 4: Verejný obstarávateľ nepožaduje tankovanie prémiovej kvality pohonných hmôt.  

 

 

S pozdravom 

 

           Ing. Milan Pavlík 
       riaditeľ Kancelárie generálnej riaditeľky 

 


