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Dňa 28.08.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie. 

 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, odsek 1, bod 1.4. g), 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. 

Otázka č. 1 

Naša spoločnosť zasiela palivové karty s PIN kódmi v jednej obálke. Palivové karty sú zasielané neaktívne. 

Aktivácia palivových kariet prebehne až po doručení podpísaného a pečiatkou ošetreného skenu 

Preberacieho protokolu oprávnenou osobou pre správu kariet, vedenou v našich interných systémoch. 

Akceptuje verejný obstarávateľ popisovaný spôsob zabezpečenia proti zneužitiu palivových kariet? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ doplnil Opis predmetu zákazky v bode 1.4., písm. g) – „palivové karty môžu byť 

predložené verejnému obstarávateľovi s PIN kódmi v jednej obálke, ak budú palivové karty zasielané 

neaktívne. Aktivácia palivových kariet prebehne až po doručení podpísaného a pečiatkou ošetreného 

skenu Preberacieho protokolu oprávnenou osobou pre správu kariet, vedenou v našich interných 

systémoch.“. 

Opravený Opis predmetu zákazky prikladáme v prílohe. 

 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, odsek 3, bod 3.3.13 Minimálne 

požiadavky na obsah údajov ku palivovým kartám z výstupu v elektronickej podobe 

Otázka č. 2 

Naša spoločnosť nevie poskytnúť v jednom výstupe tzv. reporte všetky minimálne požiadavky Verejného 
obstarávateľa na obsah údajov ku palivovým kartám elektronicky. Prostredníctvom bezplatného online 
centra pre správu palivových kariet umožňujeme zákazníkom sťahovanie niekoľkých elektronických 
súborov, ktoré obsahujú niektoré požadované údaje pre Verejného obstarávateľa, zároveň je k dispozícii 
na stiahnutie aj príloha faktúry, ktorá obsahuje potrebné náležitosti za jednotlivé transakcie.  
Výšku zľavy neuvádzame v žiadnom elektronickom výstupe ako percentuálnu zľavu, ale predstavuje 
jednotkovú cenu za 1 liter pohonných látok v eurách s DPH. 
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Z dôvodu interných a systémových nastavení nie je možné individuálne, na základe požiadavky 

konkrétneho zákazníka  meniť rozsah údajov v jednotlivých reportoch a prílohách faktúry dostupných na 

stiahnutie v našom bezplatnom online kartovom centre, nakoľko sú vystavené štandardizovanou formou.  

Akceptuje verejný obstarávateľ vyššie uvedené? 
 
Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ v Opise predmetu zákazky mení bod 3.3.13, a to tak, že vypúšťa nasledovné 
požiadavky:  

- Výška zľavy na PHM vyjadrená v %  (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 počítané z aktuálnej maloobchodnej ceny 
1 litra pohonných hmôt v sieti čerpacích staníc úspešného uchádzača, vlastných alebo zmluvných.)  

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

- Zároveň upravuje požiadavku:  Jednotková cena za 1 liter PHM v EUR bez DPH po uplatnení výšky 
zľavy na PHM. 

Opravený Opis predmetu zákazky prikladáme v prílohe. 

 

 

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 4 - Rámcová dohoda, v Článku XIII. Záverečné ustanovenia uvádza: 

„Právne vzťahy Zmluvy neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.“. 

Otázka č. 3 

V prípade úspešnosti našej ponuky žiadame o doplnenie ustanovenia nasledovne: 

„Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami budú upravené aj v rámci Všeobecných obchodných 

podmienok Dodávateľa pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet (ďalej ako „VOP“), ktoré tvoria 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a VOP majú prednosť ustanovenia tejto 

Zmluvy.“ 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke, nakoľko v procese verejného obstarávania nemá vedomosť, 
ktorý uchádzač bude úspešný, preto nemá možnosť sa vopred oboznámiť s konkrétnymi všeobecnými 
obchodnými podmienkami a teda nemôže s nimi vyjadriť súhlas. 
 
 
Otázka č. 4 
Dovoľujeme si požiadať Verejného obstarávateľa o objasnenie  požadovanej cenotvorby v prípade 
vyhodnocovania ponuky a tak isto aj v prípade plnenia predmetu zákazky, nakoľko sa v podkladoch 
uvádzajú rôzne cenotvorby.  
 
Požaduje Verejný obstarávateľ v rámci kritéria pre vyhodnotenie ponúk použiť ako východiskovú cenu 
priemernú cenu z 1 litra motorovej nafty a benzínu natural 95 v EUR publikovanej Štatistickým úradom SR 
s DPH, a to za posledný zverejnený týždeň s priemernými cenami pohonných látok v SR, ktorý bude 
aktuálny vo vzťahu ku dňu lehoty na predkladanie ponúk na predmet zákazky?   
Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ požaduje určiť len výšku percentuálnej zľavy v zmysle platných kritérií uvedených 
v Prílohe č. 2 – „Návrh na plnenie kritérií“ Výzvy na prekladanie ponúk. 
 
Požaduje Verejný obstarávateľ v prípade úspešnosti našej súťažnej ponuky pred uplatnením zľavy použiť 
ako východisko  Cenníkovú cenu (určuje sa ako vážený aritmetický priemer cien pohonných hmôt na 
všetkých  čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky), alebo Totemovú cenu (ide o 
aktuálnu cenu pohonných hmôt na príslušnej čerpacej stanici, uvedenú na konkrétnom výdajnom 
stojane/toteme) na plnenie predmetu zákazky? 
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Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ požaduje použiť ako východisko  Totemovú cenu (ide o aktuálnu cenu pohonných 

hmôt na príslušnej čerpacej stanici, uvedenú na konkrétnom výdajnom stojane/toteme) na plnenie 

predmetu zákazky. 

 

 


