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A.1. Pokyny na vypracovanie ponuky 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov organizácie:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sídlo:    Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 
IČO:    00002801 
Internetová adresa:  www.siea.sk  
Telefón:   + 421 2 58 248 406 / + 421 2 58 248 248 
E-mail:    office@siea.gov.sk 
Fax:    + 421 2 53 421 019 
Kontaktná osoba:  Bc. Martina Kováčová, martina.kovacova@siea.gov.sk 

2. Predmet zákazky 

2.1. Zákazka s názvom „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“ je zákazkou 
na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 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“). Predmetná zákazka je zadávaná ako podlimitná 
zákazka postupom podľa ustanovenia § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní, 
zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk. 

2.2. Stručný opis predmetu zákazky:  

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 týchto 
súťažných podkladoch. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov. 

Predpokladané množstvo odberu pohonných hmôt za 36 mesiacov je: 
a) bezolovnatý benzín  (benzín natural 95): 57 813 litrov 
b) motorová nafta:   40 578 litrov 

Predpokladaný počet palivových kariet: 68 ks. 

2.3. Spoločný slovník obstarávania - Hlavný slovník: 
09134100-8 Motorová nafta  
09132000-3  Automobilový benzín 
30163100-0  Karty na čerpanie pohonných hmôt 

2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 105 317,20 EUR bez DPH.  

2.5. Informácia o elektronickej aukcii:  elektronická aukcia sa nepoužije. 

2.6. Poskytnutie súťažných podkladov:  

http://www.siea.sk/
mailto:office@siea.gov.sk
mailto:martina.kovacova@siea.gov.sk
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Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady, vrátane príloh v elektronickej podobe, 
každému záujemcovi, ktorý požiada o ich poskytnutie na základe písomnej žiadosti 
doručenej osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresu: 

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 
alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: office@siea.gov.sk, 
martina.kovacova@siea.gov.sk. 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je totožná s lehotou na predkladanie 
ponúk. Verejný obstarávateľ nevyžaduje úhradu za poskytnutie súťažných podkladov.  

Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej 
dokumentácii podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní odo dňa 
uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 
na internetovej adrese: https://www.siea.sk/verejne-obstaravanie. 

Ak si záujemca prevezme súťažné podklady a inú sprievodnú dokumentáciu z Profilu 
alebo z webovej stránky verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ odporúča 
záujemcom zaslať informáciu o tejto skutočnosti elektronickou poštou na adresu: 
office@siea.gov.sk, martina.kovacova@siea.gov.sk, s uvedením kontaktných údajov 
záujemcu. Uvedené odporúča verejný obstarávateľ záujemcom za účelom prípadného 
poskytovania vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti zasielaných záujemcom. V prípade, že záujemca nezašle 
informáciu podľa predchádzajúcej vety, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť 
za nedoručenie vysvetlenia. 

3. Komplexnosť dodávky  

3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v časti C. Opis 
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.  

4. Zdroj finančných prostriedkov  

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných a rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov a: 

4.1.1. z projektov financovaných z európskeho komunitárneho programu Horizont 2020, 

4.1.2. z projektov financovaných z európskeho komunitárneho programu INTERREG, 

4.1.3. z projektov financovaných z Operačného programu Výskum a Inovácie,  

4.1.4. z projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia,  

4.1.5. z projektu Program Bohunice, 

4.1.6. z projektov, ktoré sú ešte len v príprave a ktoré budú financované zo zdrojov 
európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo z medzinárodných 
projektov.  

4.2. Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.3. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným platobným stykom. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

 

 

mailto:office@siea.gov.sk
mailto:martina.kovacova@siea.gov.sk
https://www.siea.sk/verejne-obstaravanie
mailto:xxxx.xxxxxxx@siea.gov.sk
mailto:iveta.pollakova@siea.gov.sk


 

Súťažné podklady                                 Bratislava, máj 2018 
 

Strana 5 z 45 

 

5. Typ zmluvy  

5.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody s úspešným 
uchádzačom v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní 
a ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.  

5.2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na realizáciu predmetu zákazky je 
upravené v časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.  

6. Rozdelenie predmetu zákazky 

6.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov. 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  

7.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 
- miesto dodania palivových kariet (vrátane PIN kódov k palivovým kartám) – Slovenská 

inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 

- miesto odberu pohonných hmôt – na čerpacích staniciach, ktoré akceptujú úhradu 
nakúpených pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet vydaných úspešným 
uchádzačom, na území Slovenskej republiky.   

7.2. Predpokladaná dĺžka trvania Rámcovej dohody:  
Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny v EUR s DPH, 
ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

7.3. V prípade, ak počas doby trvania Rámcovej dohody, t. j. 36 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody, nedôjde k vyčerpaniu celkovej zmluvnej ceny, 
môže byť  Rámcová dohoda zmenená v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní na základe dodatkov uzatvorených medzi verejným obstarávateľom 
a  úspešným uchádzačom  tak, aby bola táto celková zmluvná cena dočerpaná, pričom 
však celkové trvanie Rámcovej dohody nesmie súhrnne presiahnuť dobu trvania 48 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody. 

7.4. Plnenie Rámcovej dohody týkajúce sa nákupu pohonných hmôt bude uskutočňované 
na základe zadávania čiastkových výziev s nepravidelnou periodicitou a objemami 
podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Za čiastkovú výzvu sa pre účely tejto 
zákazky bude považovať požiadavka verejného obstarávateľa a jeho zamestnancov 
na dodanie PHM na čerpacej stanici uchádzača (vlastnej alebo zmluvnej).  

8. Oprávnený uchádzač  

8.1. Uchádzač je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

8.2. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

8.3. Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických 
alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne ako 
skupina dodávateľov. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa 
uzatvorí rámcová dohoda: za účelom zabezpečenia riadneho plnenia rámcovej dohody 
verejný obstarávateľ bude od hospodárskeho subjektu, ktorý bude skupinou dodávateľov 
v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzavretím rámcovej dohody 
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požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, 
napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – 
zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, že 
členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z rámcovej dohody voči verejnému obstarávateľovi spoločne 
a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený 
za skupinu dodávateľov konať. Skupina dodávateľov je povinná určiť jedného z členov 
skupiny dodávateľov pre účely komunikácie s verejným obstarávateľom počas verejného 
obstarávania a počas plnenia rámcovej dohody. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto 
zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi 
skupiny dodávateľov, musí hospodársky subjekt poskytnúť verejnému obstarávateľovi 
najneskôr k momentu uzatvorenia rámcovej dohody.  

8.4. Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v týchto súťažných podkladoch.  

8.5. Uchádzač alebo skupina dodávateľov môže predložiť iba jednu ponuku v rozsahu 
a vo forme podľa týchto súťažných podkladov podpísanú štatutárnym/mi zástupcom/mi 
uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok 
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok) v závislosti od úpravy konania menom 
spoločnosti v Obchodnom registri Slovenskej republiky, v Živnostenskom registri 
Slovenskej republiky alebo inom obdobnom profesijnom registri. V prípade  skupiny 
dodávateľov podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

9. Definovanie ponuky a jej predloženie  

9.1. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce  
za úhradu poskytnúť určené plnenie pri dodržaní stanovených podmienok bez určovania 
svojich osobitných podmienok. Ponuka sa predkladá v lehote na predkladanie ponúk. 

9.2. Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20. prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa alebo osobne na adresu uvedenú v bode 21.1. v lehote 
na predkladanie ponúk.  

9.3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 
osobne je podľa bodu 21.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

9.4. Pri osobnom doručení ponuky na adrese uvedenej v bode 21.1. verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.  

9.5. Ponuka doručená na adresu uvedenú v týchto súťažných podkladoch a predložená 
v lehote na predkladanie uvedenú v týchto súťažných podkladoch, sa počas plynutia lehoty 
viazanosti ponúk uvedenej v týchto súťažných podkladoch a po uplynutí lehoty viazanosti 
ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke 
u verejného obstarávateľa. 

10. Variantné riešenie  

10.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 
riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo 
predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.  
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11. Lehota viazanosti ponuky  

11.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až  
do uplynutia viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2018.  

11.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predlžiť stanovenú lehotu 
viazanosti ponúk.  V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude všetkým záujemcom 
a uchádzačom oznámené prípadné predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

12. Náklady na ponuku  

12.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj 
v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku alebo zruší použitý postup 
zadávania zákazky.  

12.2. Nevybratie uchádzača za zmluvného partnera nezakladá nárok na uplatnenie náhrady 
škody ani iné právne nároky voči verejnému obstarávateľovi.  

Časť II. 
Komunikácia a vysvetlenie 

13. Komunikácia   

13.1. Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa pri tomto verejnom 
obstarávaní  bude uskutočňovať v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 zákona o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ na realizáciu tohto verejného obstarávania nepoužije 
konkrétny informačný systém v zmysle § 20 ods. 2 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní 
a na komunikáciu a výmenu informácii so záujemcami alebo uchádzačmi použije 
štandardné komunikačné prostriedky (poštové alebo osobné doručovanie listinných 
zásielok a za podmienok definovaných v týchto súťažných podkladoch aj e-mailovú alebo 
faxovú komunikáciu). 

13.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
písomne v slovenskom jazyku.  Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom/uchádzačom 
komunikovať s verejným obstarávateľom aj v českom jazyku. 

13.3. Pri poskytnutí informácií faxom a elektronickou poštou (e-mailom), ktorými nemožno 
trvalo zachytiť ich obsah, sa takto zasielané informácie doručia druhej strane aj v písomnej 
forme a v listinnej podobe najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odoslania 
informácie faxom alebo elektronicky a zároveň pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu 
a informácie doručenej v listinnej podobe, je rozhodujúci obsah informácie v listinnej 
podobe. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je postačujúce predložiť 
prostredníctvom e-mailu bez následného predloženia žiadosti v listinnej podobe. 

13.4. Posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií na uverejnenie 
Úradu pre verejné obstarávanie a uverejňovanie informácií a dokumentov v Profile 
verejného obstarávateľa sa uskutoční elektronicky prostredníctvom funkcionalít na to 
zriadených. 

13.5. Písomne na účely tohto zákona sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov 
alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať 
informácie prenášané a uložené elektronickými prostriedkami. 
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13.6. Pre účely tohto verejného obstarávania sa na moment doručenia písomností (okrem 
písomností doručovaných elektronicky) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom 
alebo záujemcom použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk 
podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 24 a § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní). 

14. Vysvetlenie  

14.1. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie. 
Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom vysvetlenie 
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej 
sprievodnej dokumentácii, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne 
vopred. V žiadosti o vysvetlenie musí byť uvedená identifikácia záujemcu (najmä: 
obchodný názov, sídlo a adresa, e-mailová adresa, kontaktná osoba a pod.) Poskytovanie 
vysvetlenia sa bude uskutočňovať písomnou formou.  

 Žiadosť o vysvetlenie je potrebné zaslať na adresu:   
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99  Bratislava  
alebo  na e-mailovú adresu: office@siea.gov.sk, martina.kovacova@siea.gov.sk. 

14.2. V prípade, ak záujemca predloží žiadosť o vysvetlenie elektronicky prostredníctvom e-
mailu, tak žiadosť  doručí aj v písomnej forme a listinnej podobe najneskôr do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti o vysvetlenie elektronicky 
prostredníctvom e-mailu pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.  

14.3. V prípade, ak o vysvetlenie záujemca nepožiada dostatočne vopred, verejný obstarávateľ 
aj v takom prípade poskytne vysvetlenie, pričom sa môže stať, že toto vysvetlenie nebude 
poskytnuté v zákonom stanovenej lehote.  

14.4. Za včas doručenú požiadavku uchádzača na poskytnutie vysvetlenia informácií uvedených 
vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej 
dokumentácii, sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 14.1. 
a bodu 13. týchto súťažných podkladov najneskôr do 18.06.2018 do 12:00 hod. 

14.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu na predkladanie   
    ponúk, ak  

- vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v  lehote podľa ustanovenia § 114 ods. 8 
(podľa bodu 14.1. týchto súťažných podkladov) aj napriek tomu, že bolo vyžiadané 
dostatočne vopred alebo 

- v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

Časť III. 
Príprava ponuky  

15. Jazyk ponuky  

15.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v štátnom jazyku (slovenský jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

mailto:office@siea.gov.sk
mailto:iveta.pollakova@siea.gov.sk


 

Súťažné podklady                                 Bratislava, máj 2018 
 

Strana 9 z 45 

 

16. Forma a spôsob predkladania ponuky 

16.1. Ponuka musí byť spracovaná v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je 
pre fyzickú osobu čitateľný.  

16.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované vo Výzve 
na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené 
ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak, musia byť 
aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného 
obstarávania. 

16.3. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť 
podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať 
za každého člena skupiny dodávateľov. 

16.4. Ponuku uchádzač predkladá v 1 obálke, t. j. predkladajú sa v nej všetky dokumenty 
spoločne v jednej obálke. (Ponuka nebude obsahovať 2 osobitne oddelené časti  „Kritériá“ 
a Ostatné“).  

16.5. Verejný obstarávateľ odporúča, ponuku pevne zviazať, aby: 
- nebola rozoberateľná, 
- nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky, 
- tvorila jeden celok (napr. hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je 

zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača 
alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením 
páskou a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača). 

16.6. Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, 
predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny 
dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať 
v mene člena skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj 
v origináli alebo úradne overenej kópii plnú moc, ktorá ho oprávňuje k takému úkonu.  

16.7. Ponuka bude vložená do uzavretého nepriehľadného obalu a prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa alebo osobne doručená na adresu verejného obstarávateľa v lehote 
na predkladanie ponúk. Okrem predloženia ponuky v listinnej podobe, uchádzač predloží 
ponuku súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu v PDF. formáte (v súlade 
s funkcionalitami IS vedených Úradom pre verejné obstarávanie). Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k časti A.2. súťažných podkladov, bude predložená aj  
v elektronickej podobe napr. na CD/DVD nosiči v tabuľkovom procesore vo formáte napr.: 
MS Office Excel *.XLS/*.XLSX, matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  

16.8. Uchádzač berie na vedomie, že kópia ponuky predložená v elektronickej podobe 
na CD/DVD nosiči bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy  
s úspešným uchádzačom odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) 
podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač je povinný 
dokumenty, ktoré obsahujú v listinnej podobe podpis alebo odtlačok pečiatky, predložiť 
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Táto povinnosť 
sa týka všetkých predložených dokumentov v ponuke. V prípade, ak kópia ponuky 
na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné 
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alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať 
v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak ponuka na CD/DVD bude obsahovať osobné 
údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (je potrebné vymazať všetky 
osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov, začierniť ich, predovšetkým číslo 
bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis a podobne). 
Pri spracúvaní osobných údajov je verejný obstarávateľ oprávnený postupovať 
podľa príslušných právnych predpisov, a tieto pre účely verejného obstarávania spracúvať 
po dobu 10 rokov. 

17. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať tieto dokumenty: 

17.1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto ponuky 
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača 
oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne 
všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch navonok) v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, v Živnostenskom registri Slovenskej republiky 
alebo inom obdobnom profesijnom registri. V prípade skupiny dodávateľov podpísaný 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny, 

17.2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny): 
obchodný meno/názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia 
štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové 
spojenie, číslo bankového účtu v tvare IBAN, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo, 
číslo faxu, e-mail, internetová adresa, 

17.3. vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania  
a predstavenie skupiny dodávateľov“ podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 k časti A.1 
súťažných podkladov; v prípade skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného 
člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny v tomto verejnom obstarávaní,  

17.4. podpísaný Návrh rámcovej dohody uvedenej v časti D. Obchodné podmienky týchto 
súťažných podkladov vrátane Prílohy č. 2: Opis predmetu zákazky, Prílohy č. 3: Zoznam 
čerpacích staníc Dodávateľa a jeho zmluvných partnerov akceptujúcich úhradu pohonných 
hmôt prostredníctvom palivových kariet, Prílohy č. 4: Všeobecné obchodné podmienky 
Dodávateľa pre používanie palivových kariet a Prílohy č. 6: Podrobný spôsob výpočtu ceny 
PHM pri odbere PHM.  

Prílohu č. 1: Výpis z Obchodného / Živnostenského registra Slovenskej republiky 
alebo iného obdobného profesijného registra bude predkladať až úspešný uchádzač.  

Prílohu č. 5: Zoznam subdodávateľov bude predkladať až úspešný uchádzač. 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží podpísanú rámcovú dohodu, v ktorej vyplní len 
vyznačené časti: 

- v záhlaví rámcovej dohody – identifikačné údaje zmluvnej strany „Dodávateľ“, 

- v čl. IV, ods. 4.2 – celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH a v EUR s DPH, 

- v čl. IV, ods. 4.2 – výšku zľavy v % na 1 liter bezolovnatého benzínu (benzín natural 95) 
a výšku zľavy v % na 1 liter motorovej nafty, 
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- v čl. VI., ods. 6.7 – tel. kontakt (t. j. tel. číslo) Dodávateľa zriadeného za účelom 
ohlasovania straty, zničenia alebo odcudzenia palivovej karty,  

- na konci rámcovej dohody – miesto, dátum, obchodné meno, meno, priezvisko 
a funkciu oprávnenej osoby uchádzača. 

17.5. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedené vo výzve 
na predkladanie ponúk číslo 8038 – WYT zverejnenej vo vestníku č. 114/2018 dňa 
11.06.2018, ktorá tvorí jeden celok so súťažnými podkladmi k vyhlásenému verejnému 
obstarávaniu. 

Podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 
preukázať Jednotným európskym dokumentom. Jednotný európsky dokument, ktorým 
predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 zákona 
o verejnom obstarávaní. Informácie a pokyny na vyplnenie tohto formulára sú zverejnené 
na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:  
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-
verejne-obstaravanie-553.html,  

17.6. informácia o využití subdodávateľov – verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač 
v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní. Informácia bude obsahovať údaje o všetkých známych 
(plánovaných) subdodávateľoch, t. j. Prílohu č. 2 k časti A.1. súťažných podkladov 
„Informácia o využití subdodávateľov“,  

17.7. podrobný opis ponúkanej služby tak, aby z neho bolo zrejmé, že ponúkaná služba spĺňa 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v časti C. Opis predmetu 
zákazky, t. j. Príloha č. 2 k Rámcovej dohode,  

17.8. vyplnený dokument Návrh uchádzača na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k časti A.2. 
súťažných podkladov, podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača 
oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne 
všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch navonok. V prípade  skupiny dodávateľov podpísaný všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

17.9. kópiu ponuky v elektronickej podobe podľa bodu 16.8. tejto časti súťažných podkladov. 

18. Zábezpeka  

18.1. Zábezpeka viazanosti ponúk sa nevyžaduje 

19. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

19.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v mene EUR a musia v nej byť 
zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu plnenia zmluvy. 

19.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude predložená v ponuke uchádzača 
podľa Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k  časti A.2. súťažných podkladov 
a bude obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky opísaný v časti C. Opis 
predmetu zákazky. 

19.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu predmetu 
zákazky, jednotkové i čiastkové ceny v ponuke ako ceny bez DPH, ktoré budú zároveň ceny 
konečné. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.  

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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19.4. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v Návrhu uchádzača na plnenie kritérií, Príloha č. 1 
k časti A.2. týchto súťažných podkladov, uviedol, že nie je platiteľom DPH, sa stane 
po predložení ponuky alebo po uzavretí Rámcovej dohody platiteľom DPH, nemá nárok 
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH pri plnení Rámcovej dohody. 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

20. Označenie ponuky  

20.1. Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 20.2. osobne cez podateľňu 
alebo prostredníctvom poštovej zásielky, prípadne prostredníctvom iného doručovateľa. 

20.2. Ponuka sa predkladá v uzavretom nepriehľadnom obale. Vonkajší obal ponuky musí 
obsahovať údaje:  

- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 21.1.,  

- obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo miesto obvyklého pobytu uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto 
podnikania alebo miesto obvyklého pobytu za každého člena skupiny, 

- označenie „Ponuka – Neotvárať“ a heslo súťaže: „Nákup pohonných látok 
prostredníctvom palivových kariet“.  

20.3. Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, 
verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky. 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

21.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
Bajkalská 27, 827 99  Bratislava. Úradné hodiny v podateľni sú: počas pracovných dní 
pondelok - piatok: od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

21.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 25.06.2018 o 13.30 hod.  

21.3. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2. bude 
vrátená uchádzačovi neotvorená. 

21.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 21.1. verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  

22.1. Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty  
na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.  

22.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača zaslanej prostredníctvom 
pošty, prostredníctvom iného doručovateľa alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 21.1. 
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23. Otváranie ponúk  

23.1. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 114 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, že 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa 
uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie 
ponúk bude v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejné 
a uskutoční sa dňa 25.06.2018 o 14:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa. 
Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená 
alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ostatné údaje uvedené v ponuke sa 
nezverejňujú. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk 
pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, 
zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk. 

23.2. 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. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť 
oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny 
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže 
na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie, príp. poverením. 

24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania  

24.1. Verejný obstarávateľ je podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať 
mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; 
na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné 
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné 
tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len 
cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona 
o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či 
zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  

25.1. Komisia vyhodnotí splnenia podmienok účasti v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, 
po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia vyhodnocuje 
splnenie podmienok účasti všetkých uchádzačov vo verejnom obstarávaní, v zmysle § 55 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti skôr. 
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25.2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení 
splnenia:  

- podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia, 

- podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti.  

25.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

- ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne (splnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť), 

- ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov 
skupiny spoločne. 

25.4. V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov bude verejný  
obstarávateľ postupovať podľa ustanovení § 40 ods. 4  zákona o verejnom obstarávaní. 

25.5. V prípade, ak by komisia skonštatovala, že uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o tom, že bol 
z verejného obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia  a lehoty, v ktorej môže 
doručiť námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 

25.6. Jednotným európskym dokumentom je možné predbežne nahradiť doklady 
na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti.  

25.7. Podrobné vymedzenie splnenia podmienok účasti je uvedené vo Výzve na predkladanie 
ponúk č. 8038 –WYT zverejnenej vo vestníku č. 114/2018 dňa 11.06.2018, ktorá tvorí 
jeden celok so súťažnými podkladmi  k vyhlásenému verejnému obstarávaniu. 

26. Postup pri vypĺňaní Jednotného európskeho dokumentu 

26.1. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne 
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym 
dokumentom (ďalej len „JED“). Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie 
požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti) na jednu otázku, 
s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či 
hospodársky subjekt spĺňa všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie 
ponúk. Verejný obstarávateľ za účelom zabezpečenia riadneho priebehu verejného 
obstarávania môže kedykoľvek v jeho priebehu písomne požiadať uchádzača o predloženie 
dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí doklady verejnému 
obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ 
neurčil dlhšiu lehotu. 

26.2. Formulár Jednotného európskeho dokumentu je dostupný na webovom sídle Európskej 
únie a Úradu pre verejné obstarávanie. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk  

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-
verejneobstaravanie-553.html 

26.3. Informácie týkajúce sa spôsobu vypĺňania a predkladania Jednotného európskeho 
dokumentu sú dostupné na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v rámci JED-
Manuálu. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
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http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-
verejneobstaravanie-553.html 

26.4. Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva 
zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní 
a predloží jeden jednotný európsky dokument. 

26.5. Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje 
a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží 
jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i 
jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie 
pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie 
splnenia podmienok účasti.   

27. Vyhodnocovanie ponúk  

27.1. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie 
ponuky, ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení. 

27.2. Ponuky budú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 
a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

27.3. Komisia v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 
uchádzači. 

27.4. V prípade nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 
poskytol, požiada komisia o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k  jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

27.5. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač.  

27.6. V prípade potreby vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky bude verejný obstarávateľ 
postupovať podľa § 53 ods. 2 až 4 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.7. Vylúčený uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže doručiť námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

28.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

28.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po prípadnom odoslaní všetkých oznámení 
o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky 
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne 
uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v Profile. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

Časť VI. 
Uzavretie Rámcovej dohody 

29. Uzavretie Rámcovej dohody 

29.1. Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, pričom 
k plneniu z Rámcovej dohody dôjde až po overení verejného obstarávania príslušným 
kontrolným orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu 
z overenia/kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania/kontroly 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
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verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného 
obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. 
V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť výsledok verejného 
obstarávania, t. j. odstúpiť od Rámcovej dohody v zmysle článku XI. Rámcovej dohody. 

29.2. Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu v súlade s § 56 zákona o verejnom 
obstarávaní. Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi 
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

29.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejnej správy (ďalej len „RVPS“) a nie sú 
zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; ďalej len „zákon o RPVS“), ktorí majú povinnosť zapisovať 
sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia Rámcovej dohody. 

29.4. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3, 
ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nie sú zapísané v RPVS.  

29.5. Povinnosť podľa bodu 29.3. a bodu 29.4. sa vzťahuje na uchádzača a subdodávateľa 
minimálne po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo Rámcovej dohody, ktorá 
je výsledkom postupu verejného obstarávania.  

29.6. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Rámcovej dohode uviedol údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.   

29.7. Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný verejnému obstarávateľovi oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, táto povinnosť úspešného 
uchádzača/dodávateľa  vyplýva z ustanovenia § 41 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní a dodávateľ je ňou viazaný počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

29.8. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní určuje pravidlá zmeny subdodávateľa a  povinnosť úspešného 
uchádzača/dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 
3 zákona o verejnom obstarávaní o novom subdodávateľovi počas plnenia Rámcovej 
dohody: úspešný uchádzač/dodávateľ najmenej 5 pracovných dní pred zmenou 
subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť verejnému obstarávateľovi, v oznámení 
uvedie podiel zákazky a  predmety subdodávok, ktorý má úspešný uchádzač/dodávateľ 
v úmysle zadať subdodávateľovi a identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, 
dátum narodenia. Úspešný uchádzač/dodávateľ je oprávnený vykonať zmenu 
subdodávateľa až po doručení písomného súhlasu zo strany verejného obstarávateľa. 
Úspešný uchádzač/dodávateľ sa zaväzuje neprekročiť podiel zákazky, ktorý má v úmysle 
zadať subdodávateľovi, tak ako ho deklaroval vo svojej ponuke a pri výbere subdodávateľa 
musí dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia 
na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 
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29.9. Verejný obstarávateľ považuje za subdodávateľov hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky, ktorá je predmetom tejto verejnej súťaže. 

29.10. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálny a investičných 
fondov. Úspešný uchádzač/dodávateľ a jeho subdodávatelia sú povinní strpieť výkon 
kontroly/auditu a overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných 
zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „NFP“) uzavretého medzi poskytovateľom NFP a verejným obstarávateľom ako 
prijímateľom NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

29.11. V súlade s ustanovením § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
určuje, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy:  

29.11.1.  verejný obstarávateľ splnil túto povinnosť spracovaním celého znenia Rámcovej 
dohody, uvedenej v časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.  

Časť VII. 
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a aplikácia zákona o verejnom obstarávaní 

30. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

30.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov 
určených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní. 

30.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, 
ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

Časť VIII. 
Etické podmienky 

31. Etické podmienky  

31.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk 
a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie 
na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby nebudú počas prebiehajúceho procesu 
verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu 
ponúk ani uchádzačom ani žiadnym tretím osobám. Na člena komisie sa vzťahuje 
povinnosť podľa ustanovenia § 22 zákona o verejnom obstarávaní. 

Časť IX. 
Všeobecné ustanovenia 

32. Všeobecné ustanovenia  

32.1. Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je  
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.  

32.2. Písomnosti je možné doručovať osobne do podateľne v časoch: pondelok - piatok: od 9:00 
hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. 

32.3. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní: skutočnosti neupravené v týchto súťažných 
podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
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32.4. Ochrana osobných údajov: verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky 
uchádzač zabezpečil  súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb 
poskytujúcich prísľub tretej osoby a pod.) so spracovaním osobných údajov. Uchádzač 
vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v Prílohe č. 1 k časti A.1 súťažných 
podkladov. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Osobné 
údaje uvedené v ponuke uchádzača budú súčasťou dokumentácie tohto verejného 
obstarávania. Kópiu dokumentácie verejného obstarávania predkladá verejný 
obstarávateľ kontrolným orgánom a vybrané časti dokumentácie verejného obstarávania 
zverejňuje podľa príslušných ustanovená zákona o verejnom obstarávaní vo svojom 
Profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
a zároveň zverejňuje zmluvu, vrátane jej príloh, podľa príslušných právnych predpisov 
(§ 5a zákona číslo 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a § 47a zákona 
číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na web stránke Úradu vlády SR.  
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Príloha č. 1 k časti A.1. súťažných podkladov 

Uchádzač :       

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania a predstavenie skupiny dodávateľov 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na zákazku „Nákup 
pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“, ktoré určil verejný obstarávateľ 
v súťažných podkladoch. 

2. Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom 
v časti  
C. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktoré sú pre nás záväzné a nebudeme ich 
jednostranne dopĺňať a upravovať. 

3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré 

poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ 
spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov 
v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu 
osobných údajov fyzických osôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je verejný obstarávateľ 
oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu 10 rokov. 
Následne budú tieto osobné údaje vymazané. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne 
kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu 
nevzťahuje.  

5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená 
v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

6. Vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia v súťaži,  

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so  zadaním tejto zákazky,  

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,  

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

 

Dátum:                    Podpis: ................................................... 
      

(vypísať meno, priezvisko a funkciu 
oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 



 

Súťažné podklady                                 Bratislava, máj 2018 
 

Strana 20 z 45 

 

Iba pre skupinu dodávateľov: 

7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny       (uviesť pre všetkých 
členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu 
osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme 
pred uzatvorením Rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho 
plnenia Rámcovej dohody, právnu formu v súlade s § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky 
skupiny dodávateľov vyplývajúce z Rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky. 

9. Skupina dodávateľov udeľuje plnú moc       , (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania 
jedného z členov skupiny dodávateľov)  
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny 
a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet 
zákazky „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“. 

 
 
Dátum:                  Podpis: ..................................................... 

      
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača) 

Poznámka:  

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena 
skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).  
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Príloha č. 2 k časti A.1. súťažných podkladov  

 

 

Informácia o využití subdodávateľov 

 

v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný 
obstarávateľ od uchádzača, aby uviedol:  

1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, zápis 
do príslušného Obchodného / Živnostenského registra SR alebo iného obdobného profesijného 
registra; 

2. uvedenie predmetu subdodávky;  

3. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom. 

 

p. č. Údaje o subdodávateľoch1 Predmet subdodávky Podiel subdodávok 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

 

 

  
V       dňa       
 

 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:  ............................................ 

               

               

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ak uchádzač nemá žiadnych subdodávateľov, tak v tabuľke do stĺpca „Údaje o subdodávateľoch“ uvedie „Nemám 

subdodávateľov“, pričom uvedenú informáciu stačí uviesť v prvom riadku tabuľky.    
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A.2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
 

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia  

1.1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní 
vyhodnotí ponuky uchádzačov na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia Celková 
navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH za požadovaný predmet Rámcovej dohody uvedený 
v Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k časti A.2. (celková navrhovaná 
zmluvná cena) zaokrúhlená  v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 

1.2. Vzostupné poradie ponúk bude zostavené podľa výšky celkovej navrhovanej zmluvnej ceny  
v EUR s DPH.  

1.3. Kalkulácia ceny celkom za uvedený predmet zákazky  je uvedená Príloha č. 1 k  časti A.2. 
súťažných podkladov a vypočíta sa nasledovne: 

A) celková cena za A = (priemerná cena 1 litra benzínu natural 95 v EUR zverejnená 
Štatistickým úradom SR s DPH, a to za zverejnený 17. týždeň roku 2018 s priemernými 
cenami pohonných látok v SR  – zľava v %  z 1 litra benzínu s DPH) x požadovaný maximálny 
počet litrov bezolovnatého benzínu za obdobie 36 mesiacov (t. j.  57 813 litrov)   

B) celková cena za B = (priemerná cena 1 litra motorovej nafty v EUR zverejnená 
Štatistickým úradom SR s DPH, a to za zverejnený 17. týždeň roku 2018 s priemernými 
cenami pohonných látok v SR - zľava v % z 1 litra motorovej nafty s DPH) x požadovaný 
maximálny počet litrov motorovej nafty za obdobie 36 mesiacov (t. j. 40 578 litrov). 

Výpočet ceny celkom vrátane DPH za celý predmet zákazky bude nasledovný: 

Cena celkom za celý predmet zákazky = celková cena za A + celková cena za B  

Priemerná týždenná cena pohonných látok v SR je uvedená na webovej stránke 
Štatistického úradu SR a je uvedená vrátane spotrebnej dane a DPH: 

(http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-

bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A
2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1to
k%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.
prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.out

putLocale=sk).  

1.4. Zľava v % z 1 litra benzínu a zľava v % z 1 litra motorovej nafty, ktorú uchádzač uvedie 
do Prílohy č. 1 k  časti A.2. súťažných podkladov, musí byť vyjadrená kladným číslom väčším 
ako nula a musí byť uvedená na 2 desatinné miesta. Zľava v % z 1 litra benzínu a zľava v % 
z 1 litra motorovej nafty, ktorú uchádzač uvedie do Prílohy č. 1 k časti A.2. súťažných 
podkladov, bude platná a nemenná počas celej doby trvania Rámcovej dohody. Kalkulácia 
celkovej ceny A) Benzín natural (95 oktánový) a celkovej ceny B) Motorová nafta bude 
uvedená na 3 desatinné miesta a cena celkom za celý predmet zákazky bude uvedená na 2 
desatinné miesta (t. j. tak, aby zodpovedala vysúťaženej / zmluvnej cene v EUR bez DPH aj 
v EUR s DPH, ktorá bude uvedená v Rámcovej dohode). 

1.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby výšky zľavy v % z 1 litra benzínu a výška zľavy v % z 1 
litra motorovej nafty, ktorú uchádzač uvedie do Príloha č. 1 k  časti A.2. súťažných 
podkladov sa uplatňovali nezmenené na celý objem odobraných a palivovou kartou 
uhradených PHM pri každom odbere PHM, bez ohľadu na odobrané množstvo pri danom 
odbere na vlastných alebo zmluvných čerpacích staniciach uchádzača počas celej doby 
platnosti Rámcovej dohody.  

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=/cognosext/cps4/portlets/common/close.html&run.outputLocale=sk)
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Pre spresnenie uvádzame, že priemerné jednotkové ceny PHM za 17. týždeň roku 2018 
zverejnené Štatistickým úradom SR, ktoré uchádzač uvedie v predloženej ponuke slúžia 
výlučne na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia v tomto verejnom obstarávaní 
a zabezpečujú verejnému obstarávateľovi porovnateľnosť predložených ponúk jednotlivými 
uchádzačmi. Pri plnení Rámcovej dohody, bude úspešný uchádzač dodávať PHM verejnému 
obstarávateľovi za maloobchodnú cenu PHM platnú pre úhradu PHM palivovou kartou 
v čase odberu pre dané odberné miesto v sieti vlastných alebo zmluvných čerpacích staníc 
úspešného uchádzača a percentuálna výška zliav PHM, uvedená v ponuke úspešného 
uchádzača, bude odrátaná z týchto jednotkových cien platných v čase odberu.  

1.6. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu hodnotu tohto kritéria „Cena celkom za celý predmet 
zákazky v EUR s DPH“, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa 
umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, 
ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka 
s najnižšou cenou.    

1.7. V prípade rovnosti „Ceny celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH“ uchádzačov 
na 1. mieste, verejný obstarávateľ uplatní pravidlo vyhodnotenia ponúk: 

na 1. mieste sa umiestni iba ten jeden uchádzač, ktorý v Prílohe č. 1 k časti A.2. „Návrh 
na plnenie kritérií“ uvedie vyššiu zľavu v % na 1 liter benzínu natural a zároveň tým 
dosiahne nižšiu celkovú cenu benzínu natural za predpokladaný počet litrov za 36 mesiacov. 

1.8. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v Návrhu 
uchádzača na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k časti A.2. súťažných podkladov) uviedol, že nie 
je platiteľom DPH, stane sa po predložení ponuky alebo po uzavretí Rámcovej dohody 
platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH pri plnení Rámcovej dohody.  

1.9. Uchádzač uvedie svoj podpísaný Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 1 k časti A.2. súťažných 
podkladov, na priloženom formulári v ponuke. Prílohu č. 1 k časti A.2. súťažných podkladov 
predloží uchádzač vyplnenú aj vo formáte MS Excel na dátovom nosiči so svojou ponukou 
v zmysle bodu 16.7. týchto súťažných podkladov.  

1.10. V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle týchto súťažných podkladov 
predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny 
s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je 
platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým 
spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia 
DPH).  

1.11. Ak je uchádzač registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 
skutočnosť  v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by 
uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  
v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona 
o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia 
porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej 
únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú zmluvnú 
cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet 
zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa.  

Príloha č. 1 k  časti A.2. súťažných podkladov 

Príloha č. 1 k časti A.2. týchto súťažných podkladov je uvedená v samostatnej prílohe vo formáte MS 
Excel.     
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Verejný obstarávateľ 

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 

 
Zadávanie podlimitnej zákazky 

 
(zákazka na dodanie tovaru) 

 
 

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

 

SÚŤAŽNÉ   PODKLADY 

ČASŤ B. Podmienky účasti uchádzačov 
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Osobné postavenie (vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských 
alebo obchodných registrov) 
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, 
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. 
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Ekonomické a finančné postavenie 
Nepožaduje sa. 
 
Technická a odborná spôsobilosť 
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 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 
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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. 
 
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 Výzvy na predkladanie ponúk 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 
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alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 
 
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.  

  

http://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=99
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1. Opis predmetu zákazky 

1.1. Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt – motorovej nafty 
a bezolovnatého automobilového benzínu, t. j. benzínu natural 95 (spolu ďalej ako 
„pohonné hmoty“ alebo „PHM") verejným obstarávateľom (ďalej ako „verejný 
obstarávateľ“ alebo „Odberateľ“) prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc 
(vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača (ďalej ako „úspešný uchádzač“ alebo 
„Dodávateľ“) na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú realizovať úhradu 
nakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným 
uchádzačom. Súčasťou predmetu zákazky je aj vystavenie a dodanie palivových kariet 
a poskytovanie súvisiacich služieb.  

1.2. Vysvetlenie niektorých pojmov: 
1.2.1. Palivové karty – sú platobné karty, opatrené magnetickým prúžkom alebo čipom 

a zabezpečené PIN kódom, vydané uchádzačom, vystavené na verejného 
obstarávateľa, ktoré umožňujú bezhotovostnú úhradu za nákup pohonných hmôt 
do služobných motorových vozidiel (ďalej len „SMV“) verejného obstarávateľa 
na čerpacích staniciach uchádzača (vlastných alebo zmluvných), a to formou 
odloženej splatnosti.  

1.2.2. Ostatné plnenia (súvisiace služby) – sú všetky ostatné plnenia úspešného uchádzača 
súvisiace s plnením predmetu zákazky, predovšetkým dodanie palivových kariet 
a vystavenie všetkých verejným obstarávateľom požadovaných príloh 
ku všetkým faktúram, a podobne. 

1.2.3. Zľava: je odpočet od maloobchodnej predajnej ceny jednotlivej PHM úspešného 
uchádzača. Zľavy sú určené v % a ich výška v mene euro je počítaná z aktuálnej 
maloobchodnej ceny 1 litra PHM platnej pre úhradu PHM palivovou kartou v čase 
odberu pre dané odberné miesto v sieti vlastných alebo zmluvných čerpacích staníc 
uchádzača, resp. úspešného uchádzača (Dodávateľa) a uplatnené v mesačnej 
fakturácií. Percentuálna výška zľavy, ponúknutá uchádzačom, resp. úspešným 
uchádzačom (Dodávateľom), bude záväzná a nemenná počas celej doby trvania 
Rámcovej dohody. Úspešný uchádzač (Dodávateľ) poskytne verejnému 
obstarávateľovi uvedené percentuálne výšky zliav pre jednotlivé druhy PHM 
bez ohľadu na ich odobraté množstvo pri každom odbere v sieti čerpacích staníc 
úspešného uchádzača (Dodávateľa), alebo jeho zmluvných partnerov.  

1.2.4. Uchádzač nie je oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa žiadne iné 
finančné plnenia, ako za dodanie PHM.  

1.3. Minimálne požiadavky na technické parametre PHM: 

Motorová nafta a bezolovnatý benzín (benzínu natural 95)  musia spĺňať minimálne 
funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne požiadavky v zmysle platnej 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.  

1.4. Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na palivové karty: 
a) platnosť každej palivovej karty je minimálne 24 mesiacov odo dňa jej vystavenia, 
b) každá palivová karta je opatrená magnetickým prúžkom alebo čipom a zabezpečená 

PIN kódom;  
c) bezplatné vydanie palivových kariet verejnému obstarávateľovi, na jeho meno 

a / alebo  na evidenčné číslo SMV alebo iné označenie podľa určenia a požiadaviek 
verejného obstarávateľa, 
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d) dodatočné bezplatné vydávanie palivových kariet, v lehote najneskôr do 5 
pracovných dní po obdŕžaní príslušnej žiadosti zo strany verejného obstarávateľa, 
verejný obstarávateľ požaduje možnosť zaslania takejto žiadosti prostredníctvom e-
mailu, 

e) automatická prolongácia platnosti palivovej karty v prípade, ak palivová karta bude 
vydaná na obmedzenú lehotu platnosti, a to bez zmeny PIN kódu, limitov 
a poskytovaných služieb, 

f) palivové karty musia byť akceptované ako prostriedok bezhotovostnej úhrady 
za odobraté PHM v sieti prevádzok úspešného uchádzača (vlastných 
alebo zmluvných) na celom území Slovenskej republiky, 

g) verejný obstarávateľ požaduje zasielať palivové karty na adresu uvedenú v bode 3.1.1 
tejto časti súťažných podkladov, pričom PIN kódy k palivovým kartám verejný 
obstarávateľ požaduje zasielať v osobitne uzatvorenej obálke a vždy oddelene 
od zasielaných palivových kariet, 

h) možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania pohonných hmôt na jednotlivé palivové 
karty na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, 

i) bezplatné zablokovanie stratenej alebo odcudzenej palivovej karty vydanej 
verejnému obstarávateľovi, a to kedykoľvek počas platnosti Rámcovej dohody (t. j. 
počas 24 hodín, vrátane víkendov a sviatkov). Úspešný uchádzač je povinný 
zabezpečiť zablokovanie karty bezodkladne po telefonickom nahlásení zo strany 
verejného obstarávateľa,  

j) vyhotovenie faktúr za dodané PHM a bezplatné dodanie prehľadov k vystaveným 
faktúram za príslušný mesiac (t. j. prehľady k vystaveným faktúram za príslušné 
fakturačné obdobia a za jednotlivé palivové karty) v zmysle bodov 3.3.6. a 3.3.7. tejto 
časti súťažných podkladov,  

k) možnosť úhrady platby  palivovou kartou (pridelenou k príslušnému SMV verejného 
obstarávateľa) za PHM odobraté v sieti čerpacích staníc uchádzača (vlastných alebo 
zmluvných), 

l) uchádzač berie na vedomie, že počet palivových kariet sa počas platnosti Rámcovej 
dohody môže meniť v závislosti od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. 

2. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky za obdobie 36 mesiacov 

2.1. Predpokladané množstvo odberu pohonných hmôt za 36 mesiacov je: 

a) bezolovnatý benzín (benzín natural 95):  57 813 litrov 
b) motorová nafta:    40 578 litrov 

2.2. Predpokladaný počet palivových kariet:   68 ks 

3. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky  

3.1. Miesto plnenia: 

3.1.1. miesto dodania palivových kariet (vrátane PIN kódov k palivovým kartám) – 
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 

3.1.2. miesto odberu pohonných hmôt – na čerpacích staniciach úspešného uchádzača 
(vlastných alebo zmluvných), ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných hmôt 
prostredníctvom palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom na celom území 
Slovenskej republiky (ďalej ako „Čerpacie stanice“).   

3.2. Termín plnenia – priebežne počas doby platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.  

3.3. Platnosť Rámcovej dohody je stanovená na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Rámcovej dohody. Rámcová dohoda zanikne aj vyčerpaním zmluvnej ceny v EUR 
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s DPH, t. j. plnenie uchádzača podľa Rámcovej dohody nesmie presiahnuť celkovú zmluvnú 
cenu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania v EUR s DPH. Ak počas obdobia platnosti 
Rámcovej dohody, t. j. 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, nedôjde 
k vyčerpaniu zmluvnej ceny tejto zákazky, môže verejný obstarávateľ trvanie platnosti 
Rámcovej dohody zmeniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Plnenie Rámcovej 
dohody, týkajúce sa nákupu pohonných hmôt, sa bude realizovať na základe zadávania 
čiastkových výziev s nepravidelnou periodicitou a objemami podľa aktuálnych potrieb 
verejného obstarávateľa. Za čiastkovú výzvu sa pre účely tejto Rámcovej dohody bude 
považovať požiadavka verejného obstarávateľa a jeho zamestnancov na dodanie PHM 
na Čerpacích staniciach uchádzača. Požiadavky a špecifikácie:  

3.3.1. Uchádzač v ponuke predloží verejnému obstarávateľovi zoznam Čerpacích staníc 
na území celej Slovenskej republiky ako Prílohu č. 3 Rámcovej dohody, 
prostredníctvom ktorých bude plniť svoje zmluvné záväzky počas trvania Rámcovej 
dohody a záväzok, že ich umiestnením počas trvania Rámcovej dohody, zabezpečí 
efektívne plnenie Rámcovej dohody. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci 
verejného obstarávateľa vykonávajú služobné cesty na celom území Slovenskej 
republiky, verejného obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal minimálny 
počet Čerpacích staníc v počte 56, pričom uchádzač musí mať v každom krajskom 
meste minimálne 2 Čerpacie stanice a v každom samosprávnom kraji minimálne 5 
Čerpacích staníc. Pokrytie sieťou Čerpacích staníc na území celej Slovenskej republiky 
musí mať uchádzač k dispozícii počas celej doby trvania Rámcovej dohody.  

3.3.2. V prípade, ak bude uchádzač zabezpečovať plnenie týkajúce sa nákupu pohonných 
hmôt prostredníctvom iných, zmluvných, čerpacích staníc na území Slovenskej 
republiky, musí mať s takýmito čerpacími stanicami (resp. ich prevádzkovateľmi) 
uzavreté zmluvy (ďalej len „Zmluvné čerpacie stanice“). Zmluvné čerpacie stanice 
musia byť podložené aktuálnym zoznamom, v ktorom uvedie min.: názov a adresu 
sídla prevádzky, prípadne ďalšie kontaktné údaje. 

3.3.3. Bezhotovostná úhrada nákupu PHM musí byť akceptovaná na všetkých Čerpacích 
staniciach uchádzača. Bezhotovostná úhrada za nákup PHM v sieti Čerpacích staníc  
musí byť umožnená jednou palivovou kartou, ktorá bude uchádzačom vydaná 
(priradená) ku konkrétnemu SMV verejného obstarávateľa, a to na základe 
požiadavky verejného obstarávateľa, t. j. na každú palivovú kartu pridelenú 
ku konkrétnemu SMV verejného obstarávateľa musí byť súčasne umožnená 
bezhotovostná úhrada nákupu PHM.  V prípade zmeny v počte, druhu alebo inom 
identifikačnom údaji SMV, potrebnom pre riadne vystavenie palivovej karty a jej 
priradeniu ku konkrétnemu SMV, verejný obstarávateľ túto skutočnosť úspešnému 
uchádzačovi bezodkladne oznámi. Úspešný uchádzač je povinný vykonať potrebné 
zmeny vo vydaných palivových kartách v lehote do 24 hodín tak, aby jednotlivá 
palivová karta bola priradená jednému zo SMV verejného obstarávateľa.  

3.3.4. Každá vydaná palivová karta: 

3.3.4.1. musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu, t. j. musí byť 
opatrená magnetickým prúžkom alebo čipom a zabezpečená PIN kódom, 

3.3.4.2. je zreteľne označená v zmysle bodu 3.3.5. tejto časti súťažných podkladov 
a je na nej vyznačená doba jej platnosti (t. j. doba jej exspirácie), pričom 
platnosť každej palivovej karty je minimálne 24 mesiacov odo dňa jej 
vystavenia, 
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3.3.4.3. musí mať možnosť automatickej prolongácia platnosti v prípade, že bude 
vydaná na obmedzenú lehotu platnosti, a to bez zmeny PIN kódu, limitov 
a poskytovaných služieb. 

3.3.5. Verejný obstarávateľ počas platnosti Rámcovej dohody požaduje možnosť bezplatne 
meniť stanovené limity na nákup pohonných hmôt na jednotlivých palivových 
kartách.   

3.3.6. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača vyhotovenie faktúry a jej 
príloh za skutočne odobraté množstvo PHM, ktoré boli hradené prostredníctvom 
palivových kariet. Súčasťou vystavenej faktúry musí byť aj podrobný rozpis transakcií 
vykonaných na jednotlivých kartách. Vyhotovená faktúra musí byť verejnému 
obstarávateľovi doručená ako originál (t. j. v tlačenej forme) do sídla verejného 
obstarávateľa uvedeného v bode 3.1.1. tejto časti súťažných podkladov.  

3.3.6.1. Prílohami súhrnnej faktúry sa pre účely tohto verejného obstarávania 
rozumie rozpis údajov týkajúcich sa fakturácie za nákup PHM na jednotlivé 
palivové karty.  

3.3.6.2. Minimálne požiadavky na obsah údajov k fakturácii za nákup PHM 
na jednotlivé palivové karty:   

Názov a číslo verejného obstarávateľa v systéme úspešného uchádzača 

(číslo verejného obstarávateľa uvedie úspešný uchádzač iba v prípade, ak 
bude verejnému obstarávateľovi číslo v systéme úspešného uchádzača 
pridelené)  

Číslo palivovej karty 

Dátum s vyznačením doby platnosti palivovej karty (t. j. doba jej exspirácie) 

Dátum, čas a miesto čerpania PHM  

Množstvo a druh odobratých PHM 

Mena krajiny (EUR) 

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

(Výška zľavy na PHM sa bude rovnať výške zľavy úspešného uchádzača, 
ktorú úspešný uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritéria a bude 
uplatňovaná počas celej doby trvania Rámcovej dohody. Výška zľavy bude 
počítaná z aktuálnej maloobchodnej ceny 1 litra PHM platnej pre úhradu 
PHM palivovou kartou v čase odberu pre dané odberné miesto v sieti 
vlastných alebo zmluvných čerpacích staníc úspešného uchádzača.) 

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 

Celková cena v EUR bez DPH (t. j. celková cena v EUR bez DPH za odobraté 
množstvo PHM) 

Percentuálne vyjadrenie sadzby DPH 

Celková cena v EUR s DPH (t. j. celková cena v EUR s DPH za odobraté 
množstvo PHM) 
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3.3.7. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača doručenie faktúry a jej príloh aj 
v elektronickej podobe, prílohy žiadame zasielať vo forme tabuľkového prehľadu 
napr. v programe MS Excel. Pri elektronickej podobe musí byť vygenerované 
zobrazenie prehľadov čerpania PHM (minimálne v členení počet zakúpených litrov 
a ceny) za vybrané obdobie a za vybrané palivové karty alebo za inak definované 
skupiny prehľadov, ktoré budú vytvorené podľa potrieb a požiadaviek verejného 
obstarávateľa. 

3.3.8. Verejný obstarávateľ je povinný akúkoľvek stratu, odcudzenie, zničenie 
alebo poškodenie palivovej karty bezodkladne nahlásiť uchádzačovi.       

3.3.9. Palivové karty budú doručované do sídla verejného obstarávateľa, uvedeného v bode 
3.1.1. tejto časti súťažných podkladov, za podmienok dohodnutých v Rámcovej 
dohode, podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa, a to v rámci lehoty 
dodania a vyžadovaného množstva.  

3.3.10. Počet požadovaných palivových kariet závisí od aktuálneho počtu SMV, ktoré 
využívajú zamestnanci verejného obstarávateľa pri výkone ich pracovnej činnosti. 
Počet palivových kariet sa počas platnosti Rámcovej dohody môže meniť v závislosti 
od potrieb verejného obstarávateľa.  

3.3.11. Všetky náklady spojené s dodaním palivových kariet a PIN kódov k palivovým kartám 
na miesto dodania znáša uchádzač. 

3.3.12. Zľavy na PHM, ktoré uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritéria budú uplatňované 
počas trvania Rámcovej dohody budú počítané z aktuálnej maloobchodnej ceny 1 litra 
pohonných hmôt v sieti čerpacích staníc uchádzača alebo čerpacích staníc zmluvných 
partnerov uchádzača a uplatnené v mesačnej fakturácií. 

4. Miesto odberu pohonných hmôt a doplnkových tovarov alebo služieb 

4.1. Miesto odberu pohonných hmôt sú Čerpacie stanice úspešného uchádzača, ktoré akceptujú 
úhradu nakúpených pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet vydaných 
úspešným uchádzačom na území Slovenskej republiky.   

5. Zľavy z PHM 

5.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby fixná výška zľavy v % z 1 litra benzínu a fixná výška zľavy 
v % z 1 litra motorovej nafty, ktorú úspešný uchádzač uvedie do Prílohy č. 1 k  časti A.2. 
súťažných podkladov bola rovnaká pri všetkých odberoch PHM na Čerpacích staniciach 
úspešného uchádzača počas celej doby platnosti Rámcovej dohody. 

 

  



 
 

Súťažné podklady                                 Bratislava, máj 2018 
 

Strana 35 z 45 

 

Verejný obstarávateľ 

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 

 
Zadávanie podlimitnej zákazky 

 
(zákazka na dodanie tovaru) 

 
 

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

 

SÚŤAŽNÉ   PODKLADY 

ČASŤ D. Obchodné podmienky 

 



 
 

Súťažné podklady                                 Bratislava, máj 2018 
 

Strana 36 z 45 

 

Rámcová dohoda na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej ako „Zmluva“) 

 
Uzatvorená medzi: 
 
 
Názov:   Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sídlo:   Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 

IČO:   00002801 

DIČ:   2020877749 

IČ DPH:   SK2020877749 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):  SK65 8180 0000 0070 0006 2596 

BIC:   SPSRSKBA 

Štatutárny orgán:  Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR 
č. 63/1999 s účinnosťou od 1.5.1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí 

Vecne zodpovedný: Milan Ježek, referent autodopravy   

Kontakt:   e-mail: office@siea.gov.sk; .......................... 

 tel. č.:  +421 2 58 248 151 

 
(ďalej  ako  „Objednávateľ“)  
 
a 
 
Obchodné meno:         

Sídlo:            

IČO:            

DIČ:            

IČ DPH:            

Bankové spojenie:           

Číslo účtu (IBAN):           

Štatutárny orgán:           

Zapísaný v:           

Vložka číslo:        

Kontakt:             

e-mail:        

tel. č.:       

 
(ďalej  ako „Dodávateľ“) 
(spolu ďalej ako  „Zmluvné strany“, jednotlivo ako „Zmluvná strana“ )   

mailto:office@siea.gov.sk
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Preambula 
 
Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy sú podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk 
a súťažných podkladoch verejného obstarávania, ktoré vyhlásil Objednávateľ vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 114/2018 dňa 11.06.2018 pod zn. 8038 - WYT (interné číslo PL 0418) a v Ponuke 
Dodávateľa.  
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán  pri  bezhotovostnom nákupe 

pohonných hmôt, tak ako sú definované nižšie v Zmluve, prostredníctvom palivových kariet 
v sieti čerpacích staníc, tak ako sú definované v odseku 1.9, na celom území Slovenskej 
republiky v zmysle opisu predmetu zákazky uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej ako „Príloha 
číslo 2“) na princípe akceptácie palivových kariet vydaných Dodávateľom.  

1.2 Predmetom Zmluvy je aj záväzok Dodávateľa, počas platnosti Zmluvy podľa požiadaviek 
Objednávateľa predávať a dodávať pohonné hmoty v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 
a záväzok Objednávateľa dodané pohonné hmoty prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu 
cenu v zmysle podmienok uvedených v Zmluve. 

1.3 Súčasťou predmetu Zmluvy je aj bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, 
prostredníctvom ktorých bude Objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt a prijímať  
služby Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie palivových kariet sa uskutoční 
spôsobom uvedeným v bode 1.4. písmena g) Prílohy číslo 2.  

1.4 Pod pojmom palivové karty sa pre účely Zmluvy rozumejú platobné karty, opatrené 
magnetickým prúžkom alebo čipom, ktoré sú  zabezpečené PIN kódom, vydané Dodávateľom 
a určené pre Objednávateľa. Palivové karty umožňujú bezhotovostný nákup pohonných hmôt  
na čerpacích staniciach, tak ako sú definované v odseku 1.9  formou odloženej splatnosti. 

1.5 Nákupom pohonných hmôt (ďalej aj ako „PHM“) sa pre účely Zmluvy rozumie nákup 
bezolovnatého benzínu (benzínu natural 95) a motorovej nafty do služobných motorových 
vozidiel (ďalej ako „SMV“) Objednávateľa v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy. PHM musia byť dodané 
v kvalite podľa bodu 1.3 Prílohy číslo 2. 

1.6 Predpokladané množstvo odberu  PHM za 36 mesiacov od účinnosti Zmluvy: 
a) bezolovnatý benzín (benzín natural 95): 57 813 litrov; 
b) motorová nafta:   40 578 litrov. 
Zmluvné strany sa dohodli, že výška predpokladaného množstva dodaných PHM je orientačná 
a môže sa meniť vzhľadom k vývoju ich cien a potrieb Objednávateľa. 

1.7 Predpokladaný počet palivových kariet vystavených Dodávateľom pre Objednávateľa je 68 ks. 

1.8 Objem čerpania PHM a počet palivových kariet je len predpokladaný, a tieto sa môžu meniť 
v závislosti od počtu Objednávateľom užívaných SMV, Objednávateľovho schváleného 
rozpočtu na príslušný rok, ako aj  iných skutočností spočívajúcich na strane Objednávateľa. 

1.9 Čerpacími stanicami sa rozumejú čerpacie stanice Dodávateľa a čerpacie stanice zmluvných 
partnerov Dodávateľa na území Slovenskej republiky, akceptujúcich bezhotovostnú úhradu 
nakúpených PHM prostredníctvom palivových kariet vydaných Dodávateľom (ďalej ako 
„Čerpacie stanice“). 
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Článok II. 
Špecifikácia predmetu Zmluvy 

 
2.1 Minimálne požiadavky Objednávateľa na spôsob a kvalitu jednotlivých Dodávateľových plnení 

a podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 2. 

2.2 Dodávateľ je povinný priebežne oznamovať Objednávateľovi akékoľvek zmeny údajov 
uvedených v zozname čerpacích staníc v Slovenskej republike. Zoznam Čerpacích staníc 
obsahuje predovšetkým adresu jednotlivej prevádzky Čerpacej stanice. Zoznam Čerpacích 
staníc s údajmi aktuálnymi ku dňu uzavretia Zmluvy tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy (ďalej ako 
„Príloha číslo 3“).  

 
Článok III. 

Doba platnosti a miesto plnenia Zmluvy   
 

3.1 Miestom plnenia sa pre účely  Zmluvy rozumie: 
a) miestom dodania palivových kariet (vrátane PIN kódov k palivovým kartám) – sídlo 

Objednávateľa, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava;  
b) miestom odberu PHM –  Čerpacie  stanice.  

3.2 Plnenie Zmluvy týkajúce sa nákupu PHM bude na základe zadávania čiastkových výziev 
s nepravidelnou periodicitou a objemami podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa. 
Za čiastkovú výzvu sa pre účely Zmluvy považuje požiadavka Objednávateľa a ním oprávnených 
osôb na dodanie PHM na jednotlivej Čerpacej stanici, teda Načerpanie PHM na Čerpacej 
stanici. 

3.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  

3.4 Zmluva zaniká uplynutím 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti  alebo  vyčerpaním 
celkovej zmluvnej ceny podľa odseku 4.2 Zmluvy, podľa toho ktorá z právnych skutočností 
nastane skôr. V prípade, ak počas trvania Zmluvy nedôjde k vyčerpaniu celkovej zmluvnej ceny 
(podľa odseku 4.2), môže byť Zmluva zmenená dodatkom v súlade so Zákonom o verejnom 
obstarávaní, pričom však celkové trvanie Zmluvy nesmie súhrnne presiahnuť dobu trvania 48 
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

 
Článok IV.  

Zmluvná cena  
 

4.1 Ceny a zľavy z cien PHM sú stanovené v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou 
sa vykonáva Zákon o cenách v platnej mene a vyplývajú zo súťažnej ponuky predloženej 
Dodávateľom. V cenách sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku Dodávateľa 
podľa Zmluvy.  

4.2 Objednávateľ  je oprávnený realizovať plnenie Zmluvy maximálne do výšky celkovej zmluvnej 
ceny:       EUR bez DPH /       EUR s DPH, ktorá je výsledkom verejného obstarávania 
na predmet Zmluvy (ďalej ako „Celková zmluvná cena“). Zmluvné strany sa dohodli, že všetky 
ostatné plnenia Dodávateľa súvisiace s plnením predmetu Zmluvy vrátane poradenských 
služieb podľa odseku 6.2 bude Dodávateľ poskytovať bezodplatne.  

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje počas celej doby trvania Zmluvy predávať Objednávateľovi PHM 
za aktuálne maloobchodné  ceny platné pre úhradu PHM palivovou kartou  v čase odberu PHM 
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pre dané odberné miesto v sieti Čerpacích staníc. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje poskytovať 
počas celej doby trvania Zmluvy Objednávateľovi na odobraté PHM vysúťažené zľavy: 

a) zľava vo výške       % na 1 liter bezolovnatého benzínu (benzín natural 95) v EUR s DPH;  

b) zľava vo výške       % na 1 liter motorovej nafty v EUR s DPH 

na Čerpacích staniciach. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi uvedené percentuálne výšky 
zliav pre jednotlivé druhy PHM bez ohľadu na ich odobraté množstvo, na celý odobratý objem 
PHM pri každom odbere PHM. Percentuálna výška zľavy pre jednotlivé druhy PHM je záväzná 
a nemenná počas celej doby trvania Zmluvy a bude počítaná z aktuálnej maloobchodnej ceny 
PHM platnej pre úhradu PHM palivovou kartou v čase odberu pre odberné miesto v sieti 
Čerpacích staníc. Podrobný spôsob výpočtu ceny PHM v čase odberu PHM podľa písm. a) a b) 
tohto odseku tvorí Prílohu číslo 6 Zmluvy. 

 
Článok V.  

Platobné podmienky a fakturácia  
 

5.1 Kúpna cena za dodané PHM bude uhrádzaná zo strany Objednávateľa na základe týchto 
podmienok:  
a) fakturačným obdobím  je jeden kalendárny mesiac;  
b) vyúčtovanie dodaných PHM bude prebiehať raz za kalendárny mesiac, a to vždy 

na základe faktúry vystavenej Dodávateľom v mesiaci nasledujúcom po skončení 
príslušného fakturačného obdobia;  

c) podkladom pre vystavenie faktúry bude prehľad vyúčtovania odberov PHM pri ich 
bezhotovostnom nákupe prostredníctvom palivových kariet na Čerpacích staniciach 
do SMV za príslušné fakturačné obdobie;  

d) lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich prevzatia a odsúhlasenia Objednávateľom. 

5.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dokladu v súlade s platnými právnymi 
predpismi, špecifikáciu dodaného PHM podľa Zmluvy, špecifikáciu fakturovanej sumy a musí 
byť vystavená v súlade so Zmluvou. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál prehľadu 
vyúčtovania uskutočnených odberov PHM Objednávateľom na Čerpacích staniciach 
za príslušné fakturačné obdobie. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa bodu 3.3.6. 
a 3.3.7. Prílohy číslo 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielu v akýchkoľvek údajoch 
a hodnotách medzi písomnou a elektronickou verziou faktúry a jej príloh, je rozhodujúcim 
písomné vyhotovenie. 

5.3 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
prípadne po obsahovej stránke nebude úplná, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru 
vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie. Objednávateľ v takomto prípade nie je povinný faktúru 
uhradiť a je oprávnený túto faktúru vrátiť Dodávateľovi v lehote jej splatnosti a požadovať 
vystavenie novej alebo opravenej faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa 
doručenia novej, resp. opravenej faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že 
počas tejto lehoty sa Objednávateľ nedostáva do omeškania.   

5.4 Úhrada jednotlivých faktúr sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu, bez zálohovej 
platby. Platba sa považuje za uhradenú momentom odpísania peňažných prostriedkov z účtu  
Objednávateľa. 

5.5 Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zákazky (alebo jeho časť) môže byť uhradený  
bezhotovostným platobným stykom z rôznych účtov Objednávateľa zriadených pre jednotlivé 
Národné projekty, ktoré môžu byť odlišné od účtu uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 
Objednávateľ po uzavretí Zmluvy oznámi Dodávateľovi čísla účtov jednotlivých príslušných 
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Národných projektov, ktorých sa týka predmet zákazky a z ktorých môžu byť hradené záväzky 
Objednávateľa. 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti Dodávateľa  
Subdodávatelia, Register partnerov verejného sektora 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bežné právne úkony pri realizácii predmetu Zmluvy 

(predovšetkým zmeny v zozname SMV, nahlásenie straty, poškodenia alebo odcudzenia 
Palivovej karty, žiadosť o vydanie, zrušenie alebo zmenu palivovej karty, zasielanie 
elektronickej podoby faktúry) budú vykonávať prostredníctvom kontaktných osôb uvedených 
v záhlaví Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

6.2 Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi poradenské služby súvisiace s predmetom 
Zmluvy.    

6.3 Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi do jeho sídla palivové karty v lehote 20 dní 
odo dňa  doručenia Objednávateľovej mailovej  požiadavky o ich vydanie. Dodávateľ je povinný 
zabezpečiť funkčnosť palivových kariet (ich aktiváciu) do 2 dní odo dňa ich dodania 
Objednávateľovi. 

6.4 V prípade navýšenie počtu palivových kariet je Dodávateľ povinný vystaviť a dodať 
Objednávateľom požadovaný počet navýšených palivových kariet v lehote 15 dní odo dňa, 
kedy mu takáto požiadavka bola zo strany Objednávateľa doručená. Lehota pre aktiváciu kariet 
je 2 dni odo dňa ich dodania Objednávateľovi.  

6.5 V prípade zníženia počtu palivových kariet je Dodávateľ povinný prevziať tieto palivové karty 
v sídle Objednávateľa. V prípade Dodávateľovej požiadavky, ich môže Objednávateľ zaslať 
na adresu sídla Dodávateľa prostredníctvom poštovej služby. Nebezpečenstvo škody, straty, 
alebo zneužitia takejto palivovej karty prechádza na Dodávateľa momentom odovzdania 
palivových kariet poštovej službe. Dodávateľ je rovnako povinný takéto karty deaktivovať 
v lehote 2 dní, odo dňa, kedy mu takáto požiadavka bola zo strany Objednávateľa doručená.  

6.6 V prípade straty, zničenia, znefunkčnenia alebo iných skutočností, ktoré znemožňujú jednotlivú 
palivovú kartu využívať, je 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. Dodávateľ je rovnako povinný takto dodanú kartu aktivovať v lehote 
2 dní odo dňa jej dodania Objednávateľovi.  

6.7 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia palivovej karty je Dodávateľ povinný danú palivovú 
kartu deaktivovať, a to  bezodkladne po nahlásení takejto skutočnosti zo strany Objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený nahlásiť stratu, zničenie alebo odcudzenie palivovej karty najprv 
telefonicky a následne aj prostredníctvom e-mailu. Dodávateľ je povinný zabezpečiť 
pre Objednávateľa možnosť telefonického ohlásenia vyššie uvedených skutočností nepretržite 
počas 24 hodín, počas celého trvania Zmluvy. Dodávateľovo číslo pre ohlasovanie vyššie 
uvedených skutočností je      .  

6.8 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch Dodávateľa, ktorí sú známi v čase uzavretia 
Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v Prílohe číslo 5 Zmluvy (ďalej ako „Príloha číslo 
5“) Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 1 
Zákona o verejnom obstarávaní, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, a to počas celej doby 
trvania Zmluvy. 
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6.9 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 5, predovšetkým zmenu jeho obchodného mena, 
sídla/miesta podnikania, IČO, údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

6.10 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní 
určuje pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť Dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa 
a údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní o novom 
subdodávateľovi počas plnenia Zmluvy. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí 
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom 
obstarávaní, ak sa naň taká povinnosť vzťahuje. Dodávateľ najmenej 5 pracovných dní 
pred zmenou subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, v oznámení 
uvedie podiel zákazky a predmety subdodávok, ktorý má Dodávateľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi a identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum 
narodenia. Dodávateľ je oprávnený vykonať zmenu subdodávateľa až po doručení písomného 
súhlasu zo strany Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje neprekročiť podiel zákazky, ktorý má 
v úmysle zadať subdodávateľovi, tak ako ho deklaroval vo svojej ponuke a pri výbere 
subdodávateľa musí Dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie 
plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

6.11 V prípade zmeny subdodávateľov bude zoznam subdodávateľov rozšírený formou dodatku 
ku Zmluve, a to zmenou Prílohy číslo 5, podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude 
v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia Zmluvy Dodávateľ nezadáva 
žiadnu časť zákazky podľa Zmluvy žiadnemu subdodávateľovi. 

6.12 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

6.13 V prípade, ak Dodávateľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby 
(tretej osoby), zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto Zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní používať kapacity tej osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

6.14 Ak sa na Dodávateľa vzťahuje povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
Dodávateľ je v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. povinný byť zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora minimálne po dobu trvania Zmluvy. 

 
Článok VII.  

Práva a povinnosti Objednávateľa  
 

7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť informácie svojím zamestnancom o spôsobe používania 
palivových kariet na  Čerpacích staniciach, na ktorých bude možné vykonať úhradu nakúpených 
PHM, na princípe akceptácie palivových kariet vydaných Dodávateľom.  

7.2 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi všetky zmeny 
údajov, ktoré poskytol Dodávateľovi pre účely Zmluvy.  
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7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ohlasovanie skutočností podľa odsekov 6.3 až 6.7 Zmluvy, 
akúkoľvek zmenu v SMV Objednávateľa a doručenie faktúry podľa bodu 3.3.7. Prílohy číslo 2 
budú vykonávať prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v záhlaví Zmluvy  
prostredníctvom e-mailu. 

 
Článok VIII.  

Reklamácia vadne poskytnutého plnenia a sankcie 
 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vadného plnenia (napríklad dodanie nesprávneho 
počtu palivových kariet a pod.) má Objednávateľ právo požadovať bezplatnú výmenu vadného 
plnenia za bezvadné, a Dodávateľ má povinnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní 
od prijatia písomnej reklamácie Objednávateľa, poskytnúť Objednávateľovi bezvadné plnenie 
na svoje náklady. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený písomne reklamovať odber PHM, ak načerpané PHM nebudú 
v požadovanej kvalite. Reklamáciu PHM, ktorých kvalita nezodpovedá kvalite pre PHM 
dohodnutej v Zmluve je Dodávateľ povinný prešetriť v lehote 20 dní od doručenia reklamácie 
Dodávateľovi. 

8.3 V prípade ak Dodávateľ poruší akúkoľvek lehotu uvedenú v odsekoch 6.3 až 6.6 a 8.2 má 
Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu až do výšky 20 EUR za každý deň omeškania a za každú 
palivovú kartu, s ktorou je Dodávateľ v omeškaní. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
Objednávateľovo právo na náhradu škody. 

8.4 V prípade ak Dodávateľ nevykoná bezodkladnú deaktiváciu stratenej alebo odcudzenej karty 
podľa odseku 6.7 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu až do výšky 50 EUR 
za každý deň, v ktorom je Dodávateľ v omeškaní s deaktiváciu Objednávateľom nahlásenej 
palivovej karty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovo právo na náhradu 
škody. Dodávateľovi rovnako nevzniká nárok na náhradu odobratých PHM, ktoré boli 
realizovanej prostredníctvom stratenej alebo odcudzenej karty, v čase od nahlásenia tejto 
skutočnosti Objednávateľom do času jej omeškanej deaktivácie. 

8.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa odseku 5.1, má Dodávateľ nárok 
na úrok z omeškania podľa § 369 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

 
Článok IX. 

Konflikt záujmov 
 
9.1 Dodávateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vykazujú 

znaky konfliktu záujmov, najmä by mohli narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž, porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
verejného obstarávania, alebo iným spôsobom ovplyvniť ekonomický záujem Objednávateľa 
ako verejného obstarávateľa. V prípade, ak Objednávateľ zistí, a to aj dodatočne 
počas platnosti Zmluvy, že v procese verejného obstarávania došlo ku konfliktu záujmov, 
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty až do výšky Celkovej zmluvnej ceny. Zmluvnú pokutu je Dodávateľ povinný zaplatiť 
do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odstúpením od Zmluvy nie 
je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
Objednávateľovo právo na náhradu škody.   
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Článok X. 
Zmena  Zmluvy  

 
10.1 Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou, a ktoré musia byť 
v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.  

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa k návrhu dodatku k Zmluve vyjadria v lehote 7 dní odo dňa, 
kedy bol návrh dodatku k Zmluve druhej Zmluvnej strane doručený.  

10.3 V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpisu Zmluvy známy a vstúpi 
do procesu v priebehu plnenia predmetu Zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov 
počas realizácie Zmluvy, musí byť tento subdodávateľ odsúhlasený Zmluvnými stranami 
formou písomného dodatku k Zmluve.  

10.4 Zmenou sa nesmie meniť charakter Zmluvy. 

10.5 Zmena Zmluvy musí byť písomná. 

10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej 
Zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

 
Článok XI. 

Možnosti ukončenia Zmluvy 
 

11.1 Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby jej platnosti jedným z nasledujúcich 
spôsobov:   
a) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a v súlade 

so Zmluvou,  pričom v prípade odstúpenia od Zmluvy si  Zmluvné strany nevracajú plnenia, 
ktoré si poskytli pred účinným odstúpením od Zmluvy; 

b) výpoveďou; 
c) dohodou. 

11.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu 
zo Zmluvy a výsledok kontroly verejného obstarávania alebo výsledok administratívnej 
finančnej kontroly verejného obstarávania vykonanej zo strany Sprostredkovateľského orgánu 
(kontrolného orgánu Objednávateľa) neumožňujú financovanie plnenia Zmluvy. Objednávateľ 
je tiež oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ obdrží správu 
z kontroly verejného obstarávania (výsledkom ktorého bolo uzatvorenie Zmluvy), ktorou 
príslušný orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie.  

11.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade porušenia akejkoľvek inej Zmluvnej 
povinnosti Dodávateľa, ak písomne vyzve Dodávateľa na odstránenie porušenia a zjednanie 
nápravy a Dodávateľ tak neurobí ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento účel 
Objednávateľom.  

11.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi 
dohodnutú cenu za dodané PHM  ani do 60 dní odo dňa doručenia riadnej faktúry, vystavenej 
v súlade s Článkom V. Zmluvy. 

11.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, pričom účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom 
doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zo Zmluvných strán.   
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11.6 Každá zo Zmluvných strán  je oprávnená Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou tri (3) mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, 
nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zo Zmluvných strán.  

11.7 Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému 
v takejto písomnej dohode. V dohode sa upravia aj všetky vzájomné práva a povinnosti  
Zmluvných strán, ktoré vznikli pri plnení Zmluvy. 

 
Článok XII. 

Ostatné ustanovenia 
 
12.1 Písomnosti je možné doručovať poštou, kuriérom, faxom alebo elektronickými prostriedkami. 

Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možné zasielať faktúry, okrem elektronickej verzie 
faktúry podľa Článku V. Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy a výpoveď Zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti 
doručované elektronickými prostriedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvrdenie druhej 
Zmluvnej strany o prijatí písomnosti (elektronickými prostriedkami alebo faxom). 

12.2 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 
prevzatia zásielky, a v prípade neprevzatia písomnosti uloženej na pošte sa písomnosti 
považujú za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku 
nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa 
zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

12.3 Dodávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti, resp. pohľadávky a záväzky 
zo Zmluvy  v prospech tretej osoby výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa.  

12.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet Zmluvy bude financovaný z prostriedkov 
Európskych štrukturálny a investičných fondov. Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú povinní 
strpieť výkon kontroly, auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, a to 
oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretého medzi poskytovateľom NFP 
a Objednávateľom ako prijímateľom NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

13.1 Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.2 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami budú upravené aj v rámci Všeobecných obchodných 
podmienok Dodávateľa pre používanie palivových kariet (ďalej ako „Všeobecné podmienky“), 
ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a Všeobecnými 
podmienkami majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.  

13.3 Zmluvu je možné meniť, doplniť alebo zrušiť iba písomne, a to na základe vzájomnej dohody 
Zmluvných strán, podpísanej ich oprávnenými zástupcami.  

13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
objednávateľom v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
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13.5 Ak bude akékoľvek ustanovenie Zmluvy  vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť 
alebo vymožiteľnosť ostatných jej ustanovení zostane nedotknutá. V takomto prípade sa 
Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, 
alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo 
najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ Zmluvy, 
pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obe Zmluvné strany.  

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody alebo spory pri realizácii tejto Zmluvy  budú 
prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú, obrátia sa 
na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

13.7 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, v dvoch (2) pre Objednávateľa a jednom (1) 
pre Dodávateľa. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju podpísali. Svojim podpisom vyjadrujú, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, 
pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných okolností.  

13.8 Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona Národnej 
rady SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
že  budú spracovávať osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné 
údaje budú spracovávať,  za účelom plnenia Zmluvy, jej archivácie podľa príslušných právnych 
predpisov a podmienok stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní. Osobné údaje budú 
spracované  v súlade s vyššie uvedenými právnymi  predpismi. Po skončení  platnosti Zmluvy 
a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané. 

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 1: Výpis z Obchodného / Živnostenského registra SR alebo iného obdobného 
profesijného registra Dodávateľa, 

- Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky, 

- Príloha č. 3: Zoznam čerpacích staníc Dodávateľa a jeho zmluvných partnerov 
akceptujúcich úhradu pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (vo formáte MS 
Excel), 

- Príloha č. 4: Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa pre používanie palivových 
kariet, 

- Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov, 

- Príloha č. 6: Podrobný spôsob výpočtu ceny PHM pri odbere PHM. 

 
 
Za Objednávateľa:     Za Dodávateľa: 
 
 
V Bratislave, dňa ...............     V      , dňa       
 
 
.....................….................................................  .....................….................................................                  
Slovenská inovačná a energetická agentúra                 

Ing. Alexandra Velická, PhD.                       

generálna riaditeľka                           

 


