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ZVÄZOK 1   POKYNY 

ČASŤ 1.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

ČLÁNOK I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA / OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia SR 

Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO:  42181810 

IČ DPH: SK 2023106679 

V zastúpení: Ing. László Sólymos, minister 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

tel.: +421 2 5956 1111  

Internetová adresa: www.minzp.sk  

 

Kontaktná osoba:  Mgr. Katarína Blahníková 

Tel: +421 2 5956 2115 

e-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk  

 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky 

verejného obstarávateľa, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 

súťažných podkladoch. 

2.2 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky 

pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch.  

2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve 

na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce 

sa podmienok súťaže. 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predkladanie ponúk je maximálna.  

3 PREDMET SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

3.1 Predmetom týchto súťažných podkladov je postup pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru podľa 

ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky uvedeným v bode 4 týchto 

súťažných podkladov. 

3.2 Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 

a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

4 PREDMET ZÁKAZKY 

4.1 Predmetom zákazky je: Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na 

bezhotovostný nákup pohonných hmôt  (ďalej len „Predmet zákazky“) 

http://www.minzp.sk/
mailto:verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
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4.2 Stručný opis Predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup:  

1. bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové 

a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len „benzín“), 

2. motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky  

 a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 (ďalej len „nafta“), 

3. činidla na redukciu NOx plynov, ktoré musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 

 požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy ISO 22241-1 a požiadavky na emisnú normu  

 Euro 5 a Euro 6,  

 

a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača, resp. zmluvných 

partnerov uchádzača za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území 

Slovenskej republiky, s tým súvisiace služby a možnosť použitia týchto palivových kariet na čerpacích 

staniciach zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, 

Rakúsko). 

 

Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, STN EN 590 resp. ISO 

22241-1 a Vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a 

vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.  

 

Súčasťou predmetu zákazky je dodanie palivových kariet, ktoré musia byť prostriedkom bezhotovostnej 

úhrady za nákup palív, t. j. jedna palivová karta musí umožňovať úhradu za nákup pohonných hmôt 

podľa nasledovných požiadaviek.   

4.3 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet obstarávania 

09130000-9 Ropa a ropné destiláty 

 

Doplňujúce predmety: 

09132100-4 Bezolovnatý benzín 

09134100-8 Motorová nafta 

30163100-0 Karty na čerpanie pohonných látok 

 

4.4 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.   

Verejný obstarávateľ v rozdelení zákazky vidí možné riziko nadmernej technickej obťažnosti, celkového 

predraženia zákazky a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla 

predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.  

Zákazka je kompletná a jednotná. Jedná sa o dodanie tovarov, ktoré majú spoločný súvis a dodávajú 

(čerpajú) sa na jednom mieste, ktoré je na to určené. Na základe týchto skutočností by nebolo vhodné 

rozdeliť zákazku na časti. 

4.5 Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené 

vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

4.6 Celková predpokladaná hodnota zákazky je 142 072,50 € bez DPH. 
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5 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Čerpacie stanice pohonných hmôt uchádzača, čerpacie stanice 

pohonných hmôt zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky, čerpacie stanice 

zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko). 

 

5.2 Termín plnenia, trvanie Rámcovej dohody:  

Obdobie, na ktoré sa Rámcová dohoda uzatvára je 48 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu 

vo výške predpokladanej hodnoty zákazky 142 072,50 Eur bez DPH odo dňa účinnosti Rámcovej 

dohody, pokiaľ nastane skôr. 

5.3 Miesto dodania palivových platobných kariet: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

6 ZDROJ FINANCOVANIA 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov Európskej únie 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

6.2 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 

vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia.  

6.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

7 ZMLUVA 

7.1 Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová dohoda na nákup pohonných hmôt prostredníctvom 

palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí 

Zväzok 2 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. 

8 HOSPODÁRSKY SUBJEKT, ZÁUJEMCA, UCHÁDZAČ 

8.1 Za hospodársky subjekt sa považuje fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

8.2 Za záujemcu sa považuje hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 

8.3 Za uchádzača sa považuje hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

9 SKUPINA DODÁVATEĽOV 

9.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. 

9.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti 

vo verejnom obstarávaní. 

9.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov 

pred podpisom Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi Rámcovú dohodu, 

v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať 

na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov 

voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 
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ČLÁNOK II. 

DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

10 KOMUNIKÁCIA 

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje 

spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.  

10.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa uskutočňuje 

písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou.  

10.3 Pri komunikácii prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailov), doručia sa informácie aj 

v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) pracovných 

dní odo dňa odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami. 

10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami 

a informácie predloženej/doručenej v listinnej podobe, osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúca 

listinná podoba. 

10.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným 

obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich 

sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže a účasti tejto skupiny 

dodávateľov vo verejnej súťaži.  

11 URČENIE LEHÔT 

11.1 Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 

uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec 

lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 

pracovný deň. 

12 VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

12.1 V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 48 zákona 

o verejnom obstarávaní na kontaktnom mieste uvedenom v bode 1 tejto časti súťažných podkladov. 

12.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému 

obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie 

vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

12.3 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 

verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, ktorí sú známi, najneskôr však šesť 

dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada 

dostatočne vopred. 

12.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred, alebo 

jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť 

lehotu na predkladanie ponúk. 
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ČLÁNOK III. 

PRÍPRAVA PONUKY 

13 VYHOTOVENIE PONUKY 

13.1 Ponuka sa predkladá výhradne tzv. jednoobálkovým systémom, musí byť vyhotovená v písomnej 

forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

13.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 

súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie 

týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

13.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača, bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej 

výmeny jednotlivých častí a dokumentov. 

13.4 Za celok  sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená 

prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo prípadne iným podobným druhom väzby. 

Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo alebo adresu uchádzača. Každá strana 

ponuky by mala byť očíslovaná. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov 

predkladaných uchádzačom.  

13.5 Uchádzačom sa odporúča, aby predložili svoje ponuky aj v elektronickej podobe na pamäťovom 

médiu (CD/DVD), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, 

predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 

a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

13.6 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

14 NÁKLADY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

14.1 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. 

Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek 

druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky. 

14.2 Ponuky doručené na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej 

zákazky. 

15 JAZYK PONUKY 

15.1 Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

(slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 

jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 

jazyka.  

16 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

16.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene euro. Všetky sumy uvedené v ponuke, 

vo formulároch a v iných dokumentoch musia byť vyjadrené v mene euro.  

16.2 Uchádzač  navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v eurách bez DPH. 

16.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie 

som platiteľom DPH“. 
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17 PONUKOVÁ CENA 

17.1 Ponuková cena musí pokryť náklady na celý predmet zákazky ako je to uvedené vo výzve na 

predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

17.2 Navrhovaná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

17.3 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval výzvu na predkladanie ponúk, 

súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek 

spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí 

byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude 

akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 

povinností.  

18 ZÁBEZPEKA K PONUKE 

18.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 

18.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 4 000,- Eur (slovom: štyritisíc eur). 

18.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

 zložením finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo 

 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

18.4 Podmienky zloženia zábezpeky: 

 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

o Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného 
obstarávateľa vedený v: 

 Banka:  Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:  7000588918/8180 

 IBAN:  SK65 8180 0000 0070 0058 8918 

 Variabilný symbol:   IČO uchádzača 

 Doplňujúci údaj „Zábezpeka PHM“ 

o Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

o Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk. 

o Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže, 
že v prospech účtu verejného obstarávateľa boli poukázané finančné prostriedky vo výške 
zodpovedajúcej výške zábezpeky. 

 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 

o Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, 
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len 
„banka“).  

o V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný 
obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač 
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk a verejný obstarávateľ písomne banke 
oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky. 
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o Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, predloží originál 
bankovej záruky v ponuke ako doklad voľný, nezviazaný s ponukou a zároveň predloží aj jej 
úradne osvedčenú kópiu pevne zviazanú s ponukou. 

o Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty viazanosti 
ponúk. 

18.5 Podmienky vrátenia zábezpeky:  

o Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný 
obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak ich banka alebo pobočka 
zahraničnej banky poskytuje. 

o Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa: 

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z 
verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 
zákazky,  

- uzavretia zmluvy. 

18.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač  

o odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo 

o neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona 
o verejnom obstarávaní. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný 
zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť verejnému obstarávateľovi. 

19 OBSAH PONUKY 

19.1 Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala: 

19.1.1 titulný list ponuky s názvom a adresou uchádzača a s označením, z ktorého jednoznačne 
vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

19.1.2 obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované 
strany; 

19.1.3 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe č. 1 týchto 
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží 
tento formulár každý jej člen; 

19.1.4 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, v 
prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov; 

19.1.5 plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v 
mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade s formulárom uvedeným v Prílohe č. 3 
týchto súťažných podkladov; 

19.1.6 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oddiele III.1 Oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti 1.2 - Podmienky účasti týchto súťažných 
podkladov; 

19.1.7 zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 14.5 a Prílohy č. 4 týchto súťažných 
podkladov; 

19.1.8 vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 5, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými 
kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom 
s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok. Navrhovaný 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu 
existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
plniť). Uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
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postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa, 
ktorého uvedie vo svojej ponuke; 

19.1.9 doklad o zložení zábezpeky, (Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny 
banky, predloží bankovú záruku v ponuke ako doklad voľný, nezviazaný s ponukou a zároveň 
predloží aj jej úradne osvedčenú kópiu pevne zviazanú s ponukou); 

19.1.10 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov, že uchádzač 
súhlasí s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v častiach Zväzok 
2 – „Obchodné podmienky“, Zväzok 3 – „Opis predmetu zákazky“ a časť 1.3 – „Spôsob určenia 
ceny“ súťažných podkladov. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou 
konať v mene uchádzača; 

19.1.11 vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ podľa Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov, 
vypracovaný podľa časti 1.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“; 

19.1.12 ocenené cenové tabuľky podľa Časti 1.4 – „Spôsob určenia ceny“ a Prílohy č. 8 týchto 
súťažných podkladov; 

19.1.13 Zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky a  čerpacích staníc zmluvných 
partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko,  Rakúsko); 

19.1.14 návrh Rámcovej dohody v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom; 

Požiadavky na obsah návrhu Rámcovej dohody: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh Rámcovej dohody bol vypracovaný 
v súlade so Zväzkom 2 týchto súťažných podkladov podľa časti predmetu zákazky, na ktorú 
uchádzač predkladá ponuku. 

Uchádzač predloží návrh Rámcovej dohody, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Návrh Rámcovej dohody  musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

V prípade, ak návrh Rámcovej dohody predkladá skupina dodávateľov, návrh Rámcovej 
dohody musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny. 

Prílohy k Rámcovej dohode priloží iba úspešný uchádzač pred podpisom Rámcovej 
dohody. 

19.1.15 naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD nosiči. 

 

ČLÁNOK IV. 

PREDKLADANIE PONÚK 

20 PREDLOŽENIE PONUKY 

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 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. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale 

osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 24.1 

týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 týchto súťažných 

podkladov. 
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21 VARIANTNÉ RIEŠENIA 

21.1 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, bude 

sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

22 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

22.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných podkladoch. 

23 OZNAČENIE OBALU PONUKY 

23.1 Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 19 Obsah ponuky týchto súťažných podkladov do samostatnej 

nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: 

„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na 

bezhotovostný nákup pohonných hmôt“ 

23.2 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená 

proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

a) adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 24.1 týchto súťažných podkladov, 

b) obchodné meno a  sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, 

c) označenie: „Podlimitná zákazka – NEOTVÁRAŤ“, 

d) označené heslom súťaže:  

„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný 

nákup pohonných hmôt“. 

23.3   Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, na obálke musia byť uvedené obchodné mená 

a adresy/sídla všetkých členov skupiny. 

24 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

24.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

24.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 
31. 07. 2018 do 10:00 h. 

24.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

24.4 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 24.1 týchto súťažných 
podkladov. 

24.5 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie 
dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

25 DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODSTÚPENIE OD PONUKY 

25.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk 

podľa bodu 24.2 týchto súťažných podkladov.  

25.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej 

žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom 

alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 24.1 týchto súťažných podkladov 

a doručením novej ponuky na adresu podľa bodu 24.1 týchto súťažných podkladov v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 týchto súťažných podkladov. 
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25.3 Odstúpenie od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky 

v prospech verejného obstarávateľa. 

26 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

26.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do  31. 12. 2018. 

26.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, v prípade uplatnenia 

revíznych postupov, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím 

zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

26.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej 

lehoty viazanosti ponúk. 

ČLÁNOK V. 

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

27 OTVÁRANIE PONÚK 

27.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31. 07. 2018 o 11:00 h. 

27.2 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača a pri otváraní ponúk komisia 
postupuje podľa § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.3 Miesto otvárania ponúk:  

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

27.4 Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

27.5 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická 

osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača 

preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 

27.6 Na otváraní časti ponúk komisia overí neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená alebo názvy, 

sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, 

ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje 

uvedené v ponukách sa nezverejňujú. 

27.7 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, 

ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z 

otvárania týchto častí ponúk. 

28 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

28.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 

28.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov do piatich pracovných dní. 

28.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej 

preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, 
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ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný 

urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

28.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa 

§ 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

29 VYHODNOCOVANIE PONÚK 

29.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť 

informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov 

zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. 

29.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú 

hospodársku súťaž. 

29.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 

poskytol, písomne požiada 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. 

29.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam 

alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tých častí ponuky, ktoré 

sú pre jej cenu podstatné. 

29.5 Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie svojej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

29.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti 

podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

ČLÁNOK VI. 

PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY 

30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

30.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 

obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa 

umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, 

vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, 

aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky 

účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada 

uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 

päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40. 

30.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 týchto 

súťažných pokladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne 

oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 

vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 

uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo 

ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu 

úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky 

alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 
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31 UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY  

31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom. Uzavretá Rámcová dohoda 

nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora2), alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1) 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora.   

31.3 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo 

dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, 

ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 

164 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

31.4 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní 

Rámcovej dohody postupuje podľa § 56 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

31.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa 

uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie 

písomne vyzvaní. 

31.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu, alebo nie sú splnené 

povinnosti podľa § 56 odseku 8  zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 

Rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 

31.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, odmietnu uzavrieť Rámcovú 

dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, 

aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, 

verejný obstarávateľ môže uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 

umiestnili ako tretí v poradí. 

31.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzavretá 

do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. 

31.9 Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania určiť, že lehota podľa § 56 

odsekov 8, 10 a 11 zákona o verejnom obstarávaní je dlhšia ako 10 pracovných dní. 

ČLÁNOK VII. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak 

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa  zákona o verejnom obstarávaní, 

- nedostal ani jednu ponuku, 

                                                           
1) Zákon č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) §11 zákona č.315/2016 Z.z. 



Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

Podlimitná zákazka – tovar 

 

16 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a 

uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

- jeho zrušenie nariadil úrad. 

32.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, 

za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli 

dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo 

verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 

má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených 

viac ako dve ponuky, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná 

hodnota zákazky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné 

obstarávanie nezrušil. 

32.3 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. 

33 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

33.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 

a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného 

obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

33.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 

obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

34 VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV  

34.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby  

34.1.1 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, 

34.1.2 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý 

má subdodávateľ plniť. 

34.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 35.1.2 týchto súťažných podkladov, 

verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového 

subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný 

obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

34.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Rámcovej dohode, najneskôr v čase jej 

uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

34.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného 

obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) 

pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, 

ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, 

konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa 
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vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

34.5 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí 

byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

34.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto 

skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, 

ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 
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ČASŤ 1.2  PODMIENKY ÚČASTI 

 

1 OSOBNÉ POSTAVENIE  

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 

1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a 

údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný 

obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie 

hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady 

podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 

ods. 3 zákona. 

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. 

apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu 

zapísaných skutočností. 

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona.  

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 

sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 

34 ods. 3 zákona. 
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2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE   

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické 
postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona: 

2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, 

2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet 
zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. 

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
finančného a ekonomického postavenia spoločne. 

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB 
(Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2018 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia 
oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

K bodu 2.1: 

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v 

ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od 

vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu 

výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný 

obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných 

závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk). Minimálny celkový 

obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku 

prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť minimálne vo výške 140 000,- Eur bez DPH. 

K bodu 2.2: 

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v 

ktorom uvedie dosiahnutý obrat za činnosti v oblasti, ktorej sa predmetu zákazky týka za 

predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku alebo 

začatia prevádzkovania činnosti. Minimálny obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka musí byť 

minimálne vo výške 140 000,- Eur bez DPH. 

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: 

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v 

súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný  obstarávateľ požadovaním tejto 

podmienky účasti skúma finančné a ekonomické postavenie uchádzača, na preukázanie ktorého je 

možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia 

alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom 

obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti tak, aby boli splniteľné a nediskriminačné a 

primerané k predmetu zákazky. Výška obratu poskytuje verejnému obstarávateľovi primeranú záruku, 

že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania. Podmienka účasti je potrebná a 

primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú 

hodnotu zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky. 

http://www.registeruz.sk/
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3 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ  

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú 

spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): 

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých služieb 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 tohto zákona. 

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. - predložením certifikátov alebo potvrdením s jasne 

identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, 

vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. 

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 

odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB 

(Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2018 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia 

oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

K bodu 3.1: 

Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (referenciami) úspešne realizovaných zmlúv 

na dodávky rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky preukázať, že v definovanom období podľa 

uzatvorených zmlúv realizoval zákazky v hodnote minimálne 140 000,00 EUR bez DPH. 

Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť s plnením 

rovnakej alebo obdobnej zákazky. 

   K bodu 3.2: 

Uchádzač predloží Certifikát zhody motorovej nafty, bezolovnatého automobilového benzínu a činidla 

na redukciu NOx plynov vystavený výrobcom alebo vyhlásenie o zhode s platnými technickými 

špecifikáciami výrobcu a v súlade s platnou STN EN 590, STN EN 228 a normou ISO 22241-1. 

 

Uchádzač predloží Certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy STN EN 

ISO 9001:2015 a Certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek 

normy STN EN ISO 14001:2015, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná aj 

rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. 

 

Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že dodaný tovar spĺňa technické 

parametre podľa platnej STN vzhľadom na daný účel použitia a zároveň kladie dôraz na zohľadňovanie 

životného cyklu produktov a služieb, proaktívny prístup a na požiadavky zlepšujúce ukazovatele 

environmentálnej výkonnosti, riadenia rizík a príležitostí. 
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Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu  si touto 

podmienkou overuje uchádzačovu spôsobilosť na zabezpečenie predmetu zákazky preukázaním jeho 

skúseností s dodaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 

 

Jednotný európsky dokument 

Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1 Osobné postavenie, bodu 2 Finančné a ekonomické 

postavenie a bodu 3 Technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť Časti 1.2 týchto súťažných 

podkladov môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 

ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne 

zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným 

európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.  
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ČASŤ 1.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

 

1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je výška poskytnutej zľavy na jednotlivé položky predmetu zákazky, 
vyjadrená v centoch (zaokrúhlenú na 4 desatinné čísla) z priemernej ceny za 1 liter položky predmetu 
zákazky v EUR bez DPH podľa Prílohy č. 7 Návrh na plnenie kritérií týchto súťažných podkladov. 

2 Ponuku uchádzač uvedie do priloženého formulára Prílohy č. 7 Návrh na plnenie kritérií. 

3 Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 
podkladoch. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil za dodanie predmetu zákazky, najvyššiu zľavu na jednotlivé 
položky predmetu zákazky. 

5 Uchádzač musí v návrhu na plnenie kritérií uviesť pre každú požadovanú položku uvedenú vo formulári 
kladnú hodnotu. Uchádzač, ktorý neuvedie v každej položke tabuľky hodnotu, nesplní požiadavky na 
predmet zákazky a jeho ponuka bude vylúčená. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný štatutárnym 
zástupcom uchádzača a priložený k ponuke 

 

 

Kritérium č. 1: Výška poskytnutej zľavy z priemernej ceny za 1 liter benzínu v EUR bez DPH v sieti čerpacích 

staníc uchádzača platná ku dňu predkladania ponúk vyjadrená v centoch za 1 liter benzínu, 

 

Kritérium č. 2: Výška poskytnutej zľavy z priemernej ceny za 1 liter nafty v EUR bez DPH v sieti čerpacích 

staníc uchádzača platná ku dňu predkladania ponúk vyjadrená v centoch za 1 liter nafty, 

 

Kritérium č. 3: Výška poskytnutej zľavy z priemernej ceny za 1 liter činidla v EUR bez DPH v sieti čerpacích 

staníc uchádzača platná ku dňu predkladania ponúk vyjadrená v centoch za 1 liter činidla. 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá uplatnenia kritérií 

Kritérium č. 1:  

Výška zľavy v centoch za 1 liter benzínu – uchádzač uvedie výšku zľavy v centoch (zaokrúhlenú na 4 desatinné 

čísla) z priemernej ceny za 1 liter benzínu v EUR bez DPH v sieti čerpacích staníc uchádzača platnej ku dňu 

predkladania ponúk, ktorú bude poskytovať verejnému obstarávateľovi počas plnenia Rámcovej dohody 

jednotne pri odbere benzínu na rôznych čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky z 

aktuálnych cien benzínu na čerpacích staniciach uchádzača.  

Najlepšie hodnotená ponuka bude ponuka uchádzača s najvyššou zľavou v centoch a získa najvyšší počet 

bodov (max. 65), ostatné ponuky budú mať zostupné poradie podľa počtu bodov vypočítaných pomerovým 

spôsobom podľa vzorca: 

návrh zľavy uchádzača / najvyššia navrhovaná hodnota zľavy * počet bodov 

 

 

   P. č.  Kritérium  Počet bodov  

1.  Výška zľavy v centoch za 1 liter benzínu  65  

2.  Výška zľavy v centoch za 1 liter nafty 30  

3. Výška zľavy v centoch za 1 liter činidla 5 
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Kritérium č. 2:  

Výška zľavy v centoch za 1 liter nafty – uchádzač uvedie výšku zľavy v centoch (zaokrúhlenú na 4 desatinné 

čísla) z priemernej ceny za 1 liter nafty v EUR bez DPH v sieti čerpacích staníc uchádzača platnej ku dňu 

predkladania ponúk, ktorú bude poskytovať verejnému obstarávateľovi počas plnenia Rámcovej dohody 

jednotne pri odbere nafty na rôznych čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky z 

aktuálnych cien nafty na čerpacích staniciach uchádzača.  

Najlepšie hodnotená ponuka bude ponuka uchádzača s najvyššou zľavou v centoch a získa najvyšší počet 

bodov (max. 30), ostatné ponuky budú mať zostupné poradie podľa počtu bodov vypočítaných pomerovým 

spôsobom podľa vzorca:  

 návrh zľavy uchádzača / najvyššia navrhovaná hodnota zľavy * počet bodov  

 

Kritérium č. 3:  

Výška zľavy v centoch za 1 liter činidla – uchádzač uvedie výšku zľavy v centoch (zaokrúhlenú na 4 desatinné 

čísla) z priemernej ceny za 1 liter činidla v EUR bez DPH v sieti čerpacích staníc uchádzača platnej ku dňu 

predkladania ponúk, ktorú bude poskytovať verejnému obstarávateľovi počas plnenia Rámcovej dohody 

jednotne pri odbere činidla na rôznych čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky z 

aktuálnych cien činidla na čerpacích staniciach uchádzača.  

Najlepšie hodnotená ponuka bude ponuka uchádzača s najvyššou zľavou v centoch a získa najvyšší počet 

bodov (max. 5), ostatné ponuky budú mať zostupné poradie podľa počtu bodov vypočítaných pomerovým 

spôsobom podľa vzorca:  

 návrh zľavy uchádzača / najvyššia navrhovaná hodnota zľavy * počet bodov 

 

Body pridelené ponuke za uvedené kritériá sa spočítajú (max. 100 bodov).  

Komisia označí ponuku uchádzača s najvyšším počtom bodov za prvú, ponuku s druhým najvyšším súčtom 
bodov za druhú a pod.  

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých ponúk rozhodne o poradí ponúk hodnota kritéria č. 1, t. j. 
ponuka s uvedenou vyššou zľavou v centoch za 1 liter benzínu sa umiestni na lepšom mieste.  

Ponuky budú vyhodnotené komisiou verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 7 Návrh na plnenie kritérií. 
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ČASŤ 1.4 SPÔSOB URČENIA CENY 

 

1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. MFSR č. 87/1996 Z. z. Súčasťou ceny je aj daň 

z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci 

uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi.  

3. Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na 

zhotovenie ponuky vyplývajúcim pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane obchodných 

podmienok podľa týchto súťažných podkladov. 

4. Kúpna cena uvedená v EUR vrátane DPH za 1 (jeden) liter v zmysle platného maloobchodného cenníka 

uchádzača platného ku dňu predkladania ponúk, definovanú ako aritmetický priemer všetkých 

maloobchodných cien v sieti všetkých čerpacích staníc uchádzača na území SR. Kúpnu cenu uviesť 

zvlášť pre bezolovnatý automobilový benzín v zmysle normy STN EN 228 a zvlášť pre motorovú naftu v 

zmysle normy STN EN 590 a zvlášť pre činidlo na redukciu NOx plynov v zmysle normy ISO 22241-1 

a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6. 

5. Uchádzač v Cenovej tabuľke podľa Prílohy č. 8 musí v návrhu ceny za jednotlivé položky tovaru 

uviesť jednotkovú cenu. Uchádzač musí oceniť jednotkovou cenou každú položku. Jednotková cena 

musí byť kladný nenulový údaj, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

6. Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov). 

7. Celková navrhovaná cena musí byť v zložení: 

 cena bez DPH 

 sadzba DPH  a jej výška 

 cena vrátane DPH 

8. Ponúknutá cena bude počas trvania Rámcovej dohody pevná a nemenná a bude obsahovať všetky 

náklady úspešného uchádzača potrebné na splnenie predmetu zákazky. 
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ZVÄZOK 2   
OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Rámcová dohoda na nákup pohonných hmôt 

prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová dohoda“) 

 

číslo Zmluvy objednávateľa: 64/2018/1.14.2 

Objednávateľ:  

 

Názov:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sídlo:    Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

V zastúpení:   JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu 

IČO:    42181810 

DIČ:    2023106679 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

 

Obchodné meno:     

Sídlo:      

V zastúpení:   

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

IBAN:     

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ............ odd. ....., vložka č. ...... 

 

(ďalej len „Dodávateľ“ ) 

 

Článok I 

Predmet rámcovej dohody  

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je bezhotovostný nákup pohonných hmôt do služobných 
motorových vozidiel objednávateľa prostredníctvom palivových kariet dodávateľa, ktoré akceptujú 
čerpacie stanice vo vlastníctve dodávateľa na celom území Slovenskej republiky, s tým súvisiace 
služby a možnosť použitia týchto palivových kariet na čerpacích staniciach zmluvných partnerov 
dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko). 
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2. Predmetom nákupu je bezolovnatý automobilový benzín podľa STN EN 228 v množstve 80 000 
litrov, motorová nafta podľa STN EN 590 v množstve 55 500 litrov a činidlo na redukciu NOx 
plynov podľa ISO 22241-1 v množstve 400 litrov (ďalej aj „PHM“). 
 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade 
potreby si objednávateľ vyhradzuje právo čerpať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. 
V prípade, že budú čerpané množstvá nižšie ako sú predpokladané množstvá, nevzniká dodávateľovi 
automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky. 
 

4. Technická špecifikácia PHM 
- bezolovnatý automobilový benzín: musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 

požiadavky a kvalitatívne parametre podľa STN EN 228, 

- motorová nafta: musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a 
kvalitatívne parametre podľa STN EN 590, 

- činidlo na redukciu NOx plynov: musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 
požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy ISO 22241-1 a požiadavky na emisnú normu 
Euro 5 a Euro 6. 

 
Článok II 

Spôsob určenia ceny 

 
1. Výška zľavy je dohodnutá na ..... EUR za 1 liter bezolovnatého automobilového benzínu bez DPH, na 

....... EUR za 1 liter motorovej nafty bez DPH a na ..... EUR za 1 liter činidla na redukciu NOx plynov 
bez DPH. 
 

2. Výška pevne dohodnutej zľavy sa bude pri nákupe PHM uplatňovať nasledujúcim spôsobom: 
Z priemernej maloobchodnej ceny za 1 liter PHM v EUR s DPH platnej v čase nákupu na príslušnej 
čerpacej stanici sa odpočíta DPH, táto cena, t. j. cena za 1 liter v EUR bez DPH sa zníži o výšku 
dohodnutej zľavy v EUR bez DPH. K takto určenej cene za 1 liter PHM v EUR bez DPH sa následne 
pripočíta DPH, čím bude určená konečná cena za 1 liter PHM, ktorú na základe vyúčtovacej faktúry 
uhradí objednávateľ. 
 

3. V zľave sú zohľadnené aj všetky náklady dodávateľa na vydanie platobnej karty na nákup PHM a ich 
prevádzku v systéme a tiež náklady spojené s jej vydaním vrátane všetkých ostatných súvisiacich 
nákladov. Objednávateľ nebude dodávateľovi hradiť žiadne skryté náklady, ktoré súvisia s vydávaním 
platobných kariet a ich prevádzkou. 
 

4. DPH sa účtuje v aktuálnej sadzbe podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty   
v znení neskorších predpisov. 
 

5. Dodávateľ berie na vedomie, že financovanie predmetu tejto rámcovej dohody bude uskutočnené z 
prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a rozpočtových finančných prostriedkov 
objednávateľa. 
 

Článok III 

Spôsob plnenia 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať palivové karty na nákup PHM v požadovanom množstve  

na základe písomnej objednávky objednávateľa. Objednávku je objednávateľ povinný doručiť 
dodávateľovi  prostredníctvom poštovej prepravy alebo v elektronickej podobe e-mailom. 
 

2. Na základe písomnej objednávky dodá dodávateľ objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa 
doručenia objednávky palivové karty v počte a špecifikácií uvedenej v objednávke objednávateľa. 
Objednávka bude obsahovať aj zoznam evidenčných čísiel vozidiel (ďalej len „EČV“) objednávateľa, 
resp. podľa zadania objednávateľa, na ktoré majú byť palivové karty vydané a miesto ich dodania. 
Odovzdanie a prevzatie palivových kariet bude potvrdené podpisom povereného zamestnanca 
objednávateľa a dodávateľa. 
 



Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

Podlimitná zákazka – tovar 

 

27 

3. Dodané palivové karty musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

- ich platnosť nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov odo dňa ich vyhotovenia, 
- použitie platobnej karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu – PIN 

kódu, s možnosťou zmeny tohto PIN – kódu a zadanie stavu tachometra, 

- možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM, 
- v prípade potreby, bezplatné obmedzenie, zablokovanie platobnej karty najneskôr do 1 hodiny 

od hlásenia, odblokovanie palivovej karty, vydanie náhradnej palivovej karty, možnosť 
hlásenia palivovej karty na zaradenie na blokačnú listinu nepretržite počas 24 hodín, 

- bezplatné vydanie palivových kariet na EČV, v prípade požiadavky objednávateľa aj na meno 
vodiča alebo iného označenia podľa určenia za účelom evidencie objednávateľa a to 
v rozsahu umožnenom kartovým systémom dodávateľa. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje: 

- že dodané palivové karty budú po dobu ich platnosti spôsobilé na použitie na dohodnutý účel 
a v prípade ich poškodenia vodičom ich nahradiť, 

- realizovať bezplatné vydanie dodatočnej palivovej karty v lehote do 5 pracovných dní od 
doručenia písomnej objednávky objednávateľa, 

- za vydanie a správu palivovej karty na bezhotovostný nákup PHM počas celej účinnosti 
rámcovej dohody neúčtovať žiadny poplatok, pretože náklady spojené s vydaním palivovej 
karty a jej správou v systéme sú zahrnuté v cene za 1 liter PHM, 

- zasielať výpisy (prehľady) o odberoch pohonných látok 1x za mesiac podľa jednotlivých 
palivových kariet (podľa EČV), resp. podľa zadania objednávateľa t. j. na konci kalendárneho 
mesiaca, v písomnej a v elektronickej forme ako prílohu k faktúre, 

- zobrazovať prehľad čerpania PHM, kedykoľvek v priebehu kalendárneho mesiaca 
prostredníctvom internetového pripojenia do systému správy palivových kariet dodávateľa, 

- garantovať výšku poskytovanej zľavy na každý 1 liter PHM, ktorú dodávateľ ponúkol v cenovej 
ponuke po celú dobu účinnosti tejto rámcovej dohody, bez ohľadu na celkový odber PHM 
počas účinnosti tejto rámcovej dohody. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje:  

- zaslať Dodávateľovi zoznam EČV, 
- poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody, 
- čerpať PHM na čerpacích staniciach uvedených v prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode. 

 

Článok IV 

Platobné podmienky 

 
1. Úhradu za nákup PHM podľa tejto rámcovej dohody bude objednávateľ realizovať na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom 1x za kalendárny mesiac. Prílohou každej faktúry bude výpis (prehľad) o 
odberoch PHM podľa jednotlivých palivových kariet a podľa EČV v písomnej aj v elektronickej forme 
vo virtuálnom kartovom centre. 
 

2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. 
 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 
náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto 
faktúru bezodkladne vrátiť dodávateľovi na opravu a/alebo doplnenie. Po doručení opravenej alebo 
doplnenej faktúry plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti. 
 

4. Dodávateľ sa zaväzuje každú vyhotovenú faktúru zaslať prostredníctvom poštovej prepravy na adresu 
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody a v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 
elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Dodávateľ 
vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej 
podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. 
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Článok V 

Ukončenie rámcovej dohody 

 
1. Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť nasledovne: 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
- písomným odstúpením od tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
- uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená (článok VII odsek 1 tejto rámcovej dohody), 

vyčerpaním finančného limitu podľa článku VII odsek 2 tejto rámcovej dohody. 
 

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania 
dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

3. Odstúpiť od tejto rámcovej dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného 
porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Na tento účel sa podstatným porušením 
zmluvných podmienok rozumie: 

- zo strany objednávateľa: opakované omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po 
uplynutí lehoty splatnosti; 

- zo strany dodávateľa: porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tejto rámcovej dohody, najmä, 
ale nie len neposkytnutie dohodnutej zľavy, opakované nedodržanie zmluvne dohodnutého 
termínu, rozsahu, kvality a ceny plnenia; opakovaným sa rozumie 2 a viac krát. 
 

4. V prípade nepodstatného porušenia zmluvných podmienok sa budú právne vzťahy medzi zmluvnými 
stranami spravovať ustanovením § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
 

5. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane, prípadne odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto rámcovej dohody. 
 

6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
sú: 
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

ú EU. 

 

7. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi 

žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto rámcovej dohody. V 

prípade zmeny legislatívnych aktov je poskytovateľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov 

tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením. Poskytovateľ je povinný 

predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia podľa tejto rámcovej dohody na základe 

požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať 

podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov 

pre výkon kontroly podľa tohto článku rámcovej dohody. Za účelom preventívneho riešenia problémov 

spojených s preukazovaním realizácie plnení podľa tejto rámcovej dohody je oprávnený požadovať 

tieto podklady aj objednávateľ. 
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Článok  VI 

Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti 

s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou 
doručovať zásielky alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo na inú 
adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane počas trvania tejto rámcovej dohody, formou e-
mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný 
potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo 
faxom. 
 

2. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní 
od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť 
vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 
 

3. Objednávateľ určuje ako osoby zodpovedné za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej 
dohody Mgr. Zuzana Sivičeková, telefónny kontakt 02/59 56 2310, e-mail: 
zuzana.sivicekova@enviro.gov.sk a Mgr. Vladimír Michniewicz, telefónny kontakt 02/59 56 2376, e-
mail: vladimir.michniewicz@enviro.gov.sk. 
 

4. Dodávateľ určuje ako osoby zodpovedné za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody 
..................... , kontakt: +421.................., ...................@........... 
 

5. Zmenu osoby zodpovednej za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody podľa odseku 
3 tohto článku oznámi zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo druhej zmluvnej strane bezodkladne, 
a to v písomnej forme na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností platí, že na zmenu zodpovednej osoby podľa tohto odseku sa nevyžaduje uzatvorenie 
písomného dodatku podľa článku VII ods. 8 tejto rámcovej dohody.  
 

Článok  VII 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku VII odsek 2 tejto rámcovej dohody. 
 

2. Platnosť rámcovej dohody zaniká pred uplynutím doby uvedenej v článku VII odsek 1 aj vtedy, ak 
súčet ceny objednaných a dodaných tovarov z tejto zmluvy dosiahne celkovú hodnotu 142 072,50 
EUR bez DPH. 
 

3. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením rámcovej dohody, vrátane všetkých príloh podľa príslušných 
právnych predpisov. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 
 

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení tejto rámcovej dohody. Ak sa niektoré z ustanovení tejto rámcovej dohody stane neplatným 
z dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto 
ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného 
ustanovenia tejto rámcovej dohody. 

 

mailto:zuzana.sivicekova@enviro.gov.sk
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7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe tejto rámcovej 
dohody budú rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky. 
 

8. Ak rámcová dohoda neustanovuje niečo iné, rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len po 
vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme očíslovaných písomných a podpísaných dodatkov. 
 

9. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že dodatok k rámcovej dohode sa nesmie uzavrieť, ak by sa 
jeho obsahom: 

9.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet plnenia, 
9.2   menila ekonomická rovnováha rámcovej dohody, s ktorou pôvodná rámcová dohoda nepočíta. 

 
10. Neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody tvorí príloha č. 1 - Zoznam čerpacích staníc na území 

Slovenskej republiky a čerpacích staníc zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne 
Česká republika, Maďarsko, Rakúsko) a príloha č. 2 – Poverenie na zastúpenie Dodávateľa. 
 

11. Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom päť rovnopisov je určených pre 
Objednávateľa a jeden rovnopis pre Dodávateľa. 
 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 
 

 

 

V Bratislave, dňa ........................         V ............................., dňa ....................  

 

 

........................................................ 

Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky 

JUDr. Ľubomíra Kubišová 

generálna tajomníčka služobného úradu 

........................................................ 
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Príloha č. 1 

Zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky a čerpacích staníc zmluvných partnerov dodávateľa 

v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko) 
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Príloha č. 2 

Poverenie na zastúpenie Dodávateľa 
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ZVÄZOK 3 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup: 
1. bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové 

a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len „benzín“), 
 

Predpokladané množstvo spotreby benzínu v priebehu trvania rámcovej dohody vychádza 
zo spotrebovaného množstva benzínu v období 11/2017 - 03/2018, t. j. 80 000 l / 48 mesiacov. 

 
2. motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky 

a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 (ďalej len „nafta“), 
 
Predpokladané množstvo spotreby nafty v priebehu trvania rámcovej dohody vychádza zo 
spotrebovaného množstva  nafty v období 11/2017 - 03/2018, t. j. 55 500 l / 48 mesiacov. 

 
3. činidla na redukciu NOx plynov, ktoré musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 

požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy ISO 22241-1 a požiadavky na emisnú normu Euro 
5 a Euro 6 (ďalej len „činidlo“), 
 
Predpokladané množstvo spotreby činidla na redukciu NOx plynov v priebehu trvania rámcovej dohody 
je 400,00 l / 48 mesiacov. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade 

potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo čerpať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané.  

 
Bezhotovostný nákup predmetu zákazky je na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty 
uchádzača, resp. zmluvných partnerov uchádzača za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach 
uchádzača na území Slovenskej republiky, s tým súvisiace služby a možnosť použitia týchto palivových kariet 
na čerpacích staniciach zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, 
Rakúsko) 

 

Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, STN EN 590 resp. ISO 22241-

1 a Vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 

prevádzkovej evidencie o palivách.  

 
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie palivových kariet, ktoré musia byť prostriedkom bezhotovostnej 

úhrady za nákup palív, t. j. jedna palivová karta musí umožňovať úhradu za nákup pohonných hmôt podľa 

nasledovných požiadaviek.  

 

Podmienky verejného obstarávateľa pre používanie palivových kariet na odber pohonných látok:  

 

Počet palivových kariet: 50  

Bezplatné vydanie palivových kariet, ktoré musia byť opatrené magnetickým prúžkom alebo čipom. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo mať možnosť meniť tento počet počas platnosti Rámcovej dohody podľa 

aktuálnej potreby. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne skryté poplatky pri palivových kartách. 

 

Typ palivových kariet:  

Verejný obstarávateľ požaduje typ palivových kariet s vnútroštátnou platnosťou s akceptáciou v zahraničí, na 

ktoré sa bude uskutočňovať nákup pohonných látok a doplnkových služieb umožňujúci kupujúcemu čerpanie 

pohonných látok a doplnkových služieb. 
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Ochranný prvok:  
Pri odbere zadať PIN kód a zadávať stav tachometra.  
 

Podmienka pri fakturácii:  

Elektronická forma dodacieho listu prostredníctvom on-line systému a listinná forma dodacieho listu s faktúrou. 

  

Spôsob zúčtovania:  

1 x mesačne (k poslednému dňu mesiaca) s 30 dňovou dobou splatnosti.  
 
Zľavy:   
počítané z aktuálnej priemernej maloobchodnej ceny 1 litra pohonných látok v sieti čerpacích staníc uchádzača 
resp. čerpacích staníc zmluvných partnerov uchádzača uplatnená v mesačnej fakturácií.  
 
Správa:   
umožnenie správy palivových kariet prostredníctvom elektronického systému správy kariet - fleet online 
systém.   
 
Podmienky verejného obstarávateľa pre elektronický systém správy palivových kariet:  
1. spravovať a kontrolovať palivové karty,  

 
2. určovať a meniť obmedzenia maximálnej výšky finančného limitu na čerpanie pohonných látok, 

 
3. zobraziť prehľad čerpania pohonných látok a/alebo odobratých doplnkových služieb za vybrané obdobie 

alebo vybranú palivovú kartu, kedykoľvek v priebehu mesiaca, export dát do MS Excel. 
 

Podmienky verejného obstarávateľa pre služby súvisiace s palivovými kartami:  

1. garancia bezplatného vykonávania transakcií s palivovou kartou po celú dobu jej platnosti, bezplatné 
dodatočné vydávanie palivových kariet v lehote do 5 pracovných dní od doručenia záväznej objednávky 
verejného obstarávateľa,  
 

2. možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty kedykoľvek počas plnenia predmetu 
Rámcovej dohody (t. j. vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia, 

 
3. možnosť vydania palivovej karty na EVČ, meno vodiča, alebo iné označenie podľa určenia verejného 

obstarávateľa, 
 

4. palivová karta musí byť akceptovaná na miestach plnenia podľa Rámcovej dohody.  
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PRÍLOHA   1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa 
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas 
verejnej súťaže 

 

Kontaktná adresa:  

  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  

E-mail  

V....................................., dňa ................ 

 

                   .................................................. 

                meno, funkcia 
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PRÍLOHA   2 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu „Nákup pohonných hmôt 
prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt“ vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 
812 35 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. ......................................, sme vytvorili skupinu 
dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných 
právnych subjektov: 

 
2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom 

rámcovej dohody uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi rámcovú dohodu, v ktorej budú 
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení 
zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 
 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
v SR. 

 

V ...................................., dňa ............... 

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

                                                           
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA   3 

PLNÁ MOC  
PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak 
ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena 
skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena 
skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov 
skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Nákup pohonných hmôt 
prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt“ vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 812 
35 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č......................................., vrátane konania pri uzatvorení 
rámcovej dohody, na uzatvorenie a podpísanie rámcovej dohody ako aj konania pri plnení rámcovej dohody 
a z rámcovej dohody vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

V .................................., dňa ....................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

 

V .................................., dňa ....................... 

 

.................................................. 

podpis splnomocniteľa 

 
Plnomocenstvo prijímam:  
 

V .................................., dňa ...................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 
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PRÍLOHA   4 

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na 
predmet zákazky „Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup 
pohonných hmôt“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania 
č.......................................: 

 

  neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo 

 

  obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo 

 

  obsahuje nasledovné dôverné informácie: 

 

P. č. Názov dokladu strana ponuky 

1   

2   

3   

 

 

 

 

V ..............................., dňa ............... ............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

                                                           
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA   5 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup 
pohonných hmôt“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania 
č. ......................................: 

 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel 
na 

zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1     

2     

3     

 

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť). 

Uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa, ktorého uvedie 
vo svojej ponuke. 

 

        V ................................., dňa ...............   ............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

                                                           
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA   6 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami 

súťaže uvedenými vo Zväzku 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Zväzku 3 Opis 

predmetu zákazky a časti 1.4 Spôsob určenia ceny na uskutočnenie zákazky s názvom „Nákup 

pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt“, 

vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so 

sídlom Nám. Ľ: Štúra 1, 812 35 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania  ...................................... 

Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto 

verejnom obstarávaní ich zapracujeme do rámcovej dohody. 

 

 

 

V ..................................., dňa .................. 

  

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

 



Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

Podlimitná zákazka – tovar 

 

41 

 PRÍLOHA   7 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Výška poskytnutej zľavy z priemernej ceny za 
1 liter jednotlivých položiek predmetu zákazky 
v EUR bez DPH 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? 1 ÁNO NIE 

  

 Hodnota v EUR 

Návrh na plnenie kritéria pre časť: Zľava v centoch za 1 liter bez DPH (€) 

Motorová nafta, norma: STN EN 590   

Benzín automobilový bezolovnatý, norma STN EN 228  

Činidlo na redukciu NOx plynov, norma ISO 22241-1  

 

 

 

 

 

 ............................................................. 

  meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

                                                           
1 nehodiace sa preškrtnite 
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PRÍLOHA   8 

CENOVÁ TABUĽKA 

 
A B C D E F G H I J K 

Druh tovaru MJ 

Predpokladané 
množstvo za 

zmluvné 
obdobie 48 
mesiacov 

Priemerná cena za 1 
liter v sieti čerpacích 

staníc uchádzača 
platná ku dňu 

predkladania ponúk 
bez DPH (€)* 

Zľava v 
centoch 
za 1 liter 
bez DPH 

(€) 

Jednotková 
cena za 1 
liter bez 
DPH (€) 

Sadzba 
DPH (%) 

DPH (l/€) 

Jednotková 
cena za 1 
liter s DPH 

(€) 

Cena za 
predpokladaný 

objem tovaru bez 
DPH (€) 

Cena za 
predpokladaný 
objem tovaru s 

DPH (€) 

          (D-E)     (F+H) (FxC) (IxC) 

Motorová nafta, liter 80 000     0,000 20 0,000 0,000 0,00 
0,00 

norma: STN EN 590                    

Benzín automobilový 
bezolovnatý, 

liter 55 500     0,000 20 0,000 0,000 0,00 
0,00 

norma STN EN 228                   

Činidlo na redukciu 
NOx plynov 

liter 400     0,000 20 0,000 0,000 0,00 
0,00 

norma ISO 22241-1                   

[vyplní uchádzač]                

Celková zmluvná cena v €:  
      0,00 0,00 

* Uchádzač uvedie kde a akým spôsobom môže verejný obstarávateľ uvedenú hodnotu preveriť    
 

           
 
Identifikačné údaje uchádzača: 

  
       

           
 
Dátum: 

  ..............................................  
     

           
           
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ..............................................  

     

 


