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Výzva 
na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponuky  

ďalej len ,,Výzva na predkladanie ponúk"  
 na zákazku č. NZ 1521 

 
zadávanú podľa § 117 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“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sídlo organizácie:                Bajkalská 27 

PSČ, obec:                 827 99 Bratislava 

IČO:    00002801 

IČ DPH:   SK2020877749 

Kontaktná osoba:                Ing. Valéria Kamenská 

Telefón:                 +421 2 58 248 207 

e-mail:    valeria.kamenska@siea.gov.sk  

 

2. Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru. 

 

3. Názov predmetu zákazky 

Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet  

 

4. Opis predmetu zákazky 

Bližšia identifikácia v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky 

 

5. Spôsob vzniku záväzku 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu. 

 

6. Miesto poskytnutia  predmetu zákazky 

        V zmysle Opisu 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. Klasifikácia CPV 

Hlavný slovník verejného obstarávania: 

30163100-0  Karty na čerpanie pohonných látok 

mailto:meno.priezvisko@siea.sk
http://www.siea.sk/
mailto:valeria.kamenska@siea.gov.sk
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09134100-8 Motorová nafta 

09132100-4 Bezolovnatý benzín 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná hodnota zákazky je 69 333,33 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola 

určená na základe  plnenia v minulom období, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 

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. 

 

10. Lehota na dodanie tovaru     

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  
Lehota na dodanie tovaru je priebežne počas doby platnosti a účinnosti Rámcovej dohody. 

 
11. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky  

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia, vyhodnotenie ponúk  

12.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude výška poskytnutej zľavy  v percentuálnom (ďalej len 

„%“) vyjadrení na 1 liter odobratých pohonných hmôt (zľava v % z 1 litra benzínu a zľava v % 

z 1 litra motorovej nafty), ktorá bude objednávateľovi poskytovaná v priebehu plnenia 

zmluvy.  Poskytnutá zľava  na 1 liter pohonných hmôt bude uvedený v % vyjadrení na 1 litra 

PHM a bude uvedený na min. 2 desatinné miesta. 

Ponuku uchádzača s najvyššou poskytnutou zľavou vyjadrenou v %, ktorý splní podmienky 

účasti a súčasne splní požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešného uchádzača. 

 

12.2 Vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

Vyhodnocuje sa najvyšší poskytnutý rabat, pričom verejný obstarávateľ určil maximálny počet 

bodov za ponuku: 100 bodov.  

Hlavnými kritériami na vyhodnotenie sú: 

- Kritérium č. 1 - Poskytovaná zľava vyjadrená v  percentách (ďalej len "%") zaokrúhlená na 

dve desatinné miesta z priemernej cenníkovej ceny za 1 liter motorového benzínu natural 

95 odobratého na palivovú kartu na čerpacích staniciach uchádzača alebo jeho zmluvných 

partnerov s celkovou váhou 60 bodov. 

- Kritérium č. 2 - Poskytovaná zľava vyjadrená v % zaokrúhlená na dve desatinné miesta z 

priemernej cenníkovej ceny za 1 liter motorovej nafty odobratej na palivovú kartu na 
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čerpacích staniciach uchádzača  alebo jeho zmluvných partnerov s celkovou váhou 40 

bodov. 

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý v súlade s hodnotiacimi kritériami dosiahne 

najvyšší súčet počtu bodov za kritériá. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých 

uchádzačov, rozhoduje o poradí ponuky najvyššia poskytnutá zľava vyjadrená v % návrh  

na plnenie kritéria č. 2, keď je tam zhoda, potom rozhodujúci je najvyšší počet bodov za plnenie 

kritéria č. 1. 

Ak bolo predložených viac ponúk ako jedna, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení 

ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý 

sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa 

následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača 

v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

13. Podmienky účasti, predloženie dokladov, Obsah ponuky  

13.1.  Podmienky účasti, predloženie dokladov 

Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný 

obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: 

a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní –  uchádzač je oprávnený poskytovať 

službu 

- uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 verejný obstarávateľ si doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí prostredníctvom príslušných informačných 

systémov verejnej správy; 

 § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu 

- uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením  

 predmetné čestné vyhlásenie predkladá až úspešný uchádzač v zmysle bodu č. 13.2. tejto 

Výzvy. 

b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

- verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt 

záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami 

 uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania; 
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13.2. Obsah ponuky   

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

- Prílohu č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria uvedenú v tejto Výzve na predkladanie 

ponúk, v ktorej uchádzač vyplní iba žlto podfarbené polia. Uchádzač Prílohu č. 2 predloží 

podpísanú štatutárnym orgánom uchádzača  alebo zástupcom uchádzača alebo inej 

oprávnenej osoby (ďalej ako ,,oprávnená osoba“). Predloženie ponuky na e-mailovú adresu 

je potrebné predložiť ako scan Prílohy č. 2 s podpisom oprávnenej osoby (napr. v súbore 

PDF alebo JPG), 

- Prílohu č. 4 Návrh Rámcovej dohody. Návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný 

štatutárnym zástupcom uchádzača resp. oprávnenou osobou. Súčasťou Rámcovej dohody 

musia byť aj príslušné prílohy č.1 a č.3. Predloženie ponuky na e-mailovú adresu je potrebné 

predložiť ako scan Prílohy č. 4 s podpisom oprávnenej osoby (napr. v súbore PDF alebo JPG). 

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí prostredníctvom 

príslušných informačných systémov verejnej správy.  

 

V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom 

pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného 

uchádzača) je zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne úspešný uchádzač nebude vedený v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom 

obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil 

podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 

prostredníctvom informačného systému verejnej správy „OverSi.gov.sk“. Ak z technických dôvodov 

nebude možné získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného systému verejnej správy v rozsahu 

zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie 

výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisu podľa 

predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní.  

 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ si overí, či úspešný uchádzač nie je vedený v registri osôb 

so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (a teda, či nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu). V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné získať 

požadované údaje z informačného systému ÚVO, vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača 
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pred uzatvorením zmluvy, aby mu v súčinnosti predložil na preukázanie splnenia podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti 

vo verejnom obstarávaní (t. j. Prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk). 

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní  

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami.  

Ak uchádzač, ktorý sa vo vyhodnotení umiestni na prvom mieste, neposkytne verejnému 

obstarávateľovi riadne súčinnosť, t. j. nepredloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady a 

dokumenty v lehote určenej na poskytnutie súčinnosti, uvedenej v doručenom oznámení o výsledku 

tohto verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ oprávnený: 

- vyzvať  na  súčinnosť na uzatvorenie Zmluvy uchádzača umiestneného na druhom mieste 

v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou Celkovou cenou spolu  v EUR s DPH za predmet 

zákazky alebo  

- zrušiť daný postup zdávania zákazky s nízkou hodnotou.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 02.12.2021. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas 

lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty  

na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.  

 

15. Jazyk ponuky 

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.  

 

Doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať službu rovnakú alebo podobnú ako je predmet zákazky 

v danom postupe zadávania zákazky, so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí byť 

predložený v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka okrem dokladu 

predloženého v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom 

jazyku. 

 

16. Predkladanie ponúk 

Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: valeria.kamenska@siea.gov.sk a 

mailto:obstaravanie@siea.gov.sk v predmete e-mailu je potrebné uviesť heslo súťaže: „Nákup 

pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“. 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   02.09.2021  o 16.00 hod.  

 

Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu 

zákazky. 

mailto:valeria.kamenska@siea.gov.sk
mailto:obstaravanie@siea.gov.sk
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Upozornenie pre uchádzačov: Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len  

za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve 

na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk 

a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk. 

 

17. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 

bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

 

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že neuspel vrátane dôvodov neprijatia jeho ponuky. 

 

18. Uzatvorenie zmluvy  

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. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola 

táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna  

z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

Uchádzač týmto berie na vedomie, že všetky osobné údaje, ktoré uvedie vo svojej ponuke v procese 

verejného obstarávania na obstaranie predmetu zákazky „Nákup pohonných látok prostredníctvom 

palivových kariet“, ako aj  počas následného plnenia predmetu zákazky, bude SIEA spracúvať v súlade 

s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú 

spracúvané po dobu uplynutia 10 rokov od ukončenia verejného obstarávania na obstaranie 

predmetu zákazky „Poskytovanie služieb požiarnej ochrany“ v súlade s ustanovením § 24 zákona NR 

SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Následne budú všetky osobné údaje 

vymazané.  

Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom portály SIEA – 

http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

 

Vypracoval: 

 Ing. Valéria Kamenská,  

manažér pre verejné obstarávanie                                         ....................................................... 

http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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                                                                                                                          podpis 

 

Schválil:  

Ing. Martina Holentová,  

poverená riadením Odboru verejného obstarávania         ......................................................... 

                                                                                                                          podpis 

 

V Bratislave, dňa:   

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

- Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria v elektronickej verzii vo formáte MS Excel 

- Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

- Príloha č. 4 - Návrh Rámcovej dohody 

 


