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PRIESKUM TRHU 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

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

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

V zastúpení:  JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného 

úradu 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK1481800000007000389046 

 SK8981800000007000389054 (pre projekty z fondov EÚ) 

Web: www.minzp.sk  

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Michniewicz 

e-mail:  vladimir.michniewicz@enviro.gov.sk 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2) Identifikácia predmetu zákazky 

Názov predmetu zákazky: Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 

na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

a) CPV – 09130000-9 ropa a ropné destiláty 

  30163100-0 karty na čerpanie pohonných látok  

09132100-4 bezolovnatý benzín 

09134100-8 motorová nafta.  

opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup: 

 bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, 

prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 

228 (ďalej len „benzín“), 

 motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 

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

 činidla na redukciu NOx plynov spĺňajúceho 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, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt 

zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky. 
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Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, resp. STN 

EN 590 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 a doplnkových služieb, t. j. jedna palivová karta musí 

umožňovať úhradu za nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb podľa nasledovných 

požiadaviek.   

Podmienky verejného obstarávateľa pre používanie palivových kariet na odber 

pohonných hmôt:  

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 zmluvy 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 hmôt a doplnkových služieb umožňujúci verejnému 

obstarávateľovi čerpanie pohonných hmôt a doplnkových služieb. 

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 hmôt 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 

hmôt,   

3. zobraziť prehľad čerpania pohonných hmôt 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:  

4. 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,  
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5. možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty kedykoľvek počas plnenia 

predmetu zmluvy (t. j. vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia, 

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

verejného obstarávateľa, 

7. palivová karta musí byť akceptovaná na miestach plnenia podľa zmluvy.  
 

Predpokladané množstvo: 

 benzín 

Predpokladané množstvo spotreby bezolovnatého automobilového benzínu v priebehu 

trvania zmluvy vychádza zo  spotrebovaného množstva bezolovnatého automobilového 

benzínu v 1. polroku 2017, t. j. 27 500 l / 12 mesiacov, 
 

 nafta 

Predpokladané množstvo spotreby motorovej nafty v priebehu trvania zmluvy vychádza 

zo spotrebovaného množstva  motorovej nafty v 1. polroku 2017, t. j. 15 500 l / 12 

mesiacov, 

 

 činidlo na redukciu NOx plynov 

Predpokladané množstvo spotreby činidla na redukciu NOx plynov je 200,00 l / 12 

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.  

b) podmienky účasti: 

- originál výpisu z OR SR 

 

3) Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky 44 440,83 EUR bez DPH. 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov 

Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

4) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Čerpacie stanice pohonných hmôt uchádzača, čerpacie stanice pohonných hmôt 

zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky. 

5) Termín dodania predmetu zákazky: na 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného 

limitu 44 440,83 EUR bez DPH od účinnosti Zmluvy na nákup pohonných hmôt 

prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt uzavretej na 

základe §  269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

6) Termín predloženia cenovej ponuky: 23.10.2017 do 15:00 hod. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou 

v nepriehľadnom obale (obálke) na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 

a v termíne na predloženie cenovej ponuky. Obal (obálka) musí byť uzatvorený, prípadne 

zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi: 
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adresa predkladania ponúk uvedená v bode 1, 

adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

označenie „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“, 

označenie heslom súťaže „Nákup pohonných hmôt“, 

ponuková cena musí byť uvedená v eurách bez DPH. 

7) Kritériá na hodnotenie ponúk uviesť do Prílohy č. 1 Cenová ponuka 

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 

eurocentoch 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 

eurocentoch 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 

eurocentoch za 1 liter činidla. 

   P. 

č.  
Kritérium  Počet bodov  

1.  Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter benzínu  65  

2.  Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter nafty 30  

3. Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter činidla 5 
 

Pravidlá uplatnenia kritérií  

Kritérium č. 1: Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter benzínu – uchádzač uvedie výšku 

zľavy v eurocentoch (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 zmluvy 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 eurocentoch 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 X počet bodov  
  
Kritérium č. 2: Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter nafty – uchádzač uvedie výšku 

zľavy v eurocentoch (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 zmluvy 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 eurocentoch a 

získa najvyšší počet bodov (max. 30), ostatné ponuky budú mať zostupné poradie podľa 

počtu bodov vypočítaných pomerovým spôsobom podľa vzorca:  
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 návrh zľavy uchádzača / najvyššia navrhovaná hodnota zľavy X počet bodov  

 

Kritérium č. 3: Výška zľavy v eurocentoch za 1 liter činidla – uchádzač uvedie výšku 

zľavy v eurocentoch (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 zmluvy 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 eurocentoch 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 X 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 eurocentoch za 1 liter 

benzínu sa umiestni na lepšom mieste.  

 

Ponuky budú vyhodnotené komisiou verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 1 Cenová 

ponuka. 

 

V navrhovanej cene budú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním služby na 

určené miesto. Uchádzač v ponuke uvedie navrhované výšky zliav podľa jednotlivých 

kritérií z priemernej ceny v EUR bez DPH do tabuľky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Cenová 

ponuka tejto výzvy. 
 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto 

spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako maximálna. Navrhovaná zmluvná 

cena bude uvedená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. 
 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. 

Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

8) Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2017. 
 

 

......................................................... 
     JUDr. Ľubomíra Kubišová 

generálna tajomníčka služobného úradu 



Cenová ponuka Príloha č. 1

A B C

Druh tovaru MJ

Navrhovaná výška 

zľavy za 1 liter v EUR 

bez DPH

Motorová nafta, liter

norma: STN EN 590 

Benzín automobilový 

bezolovnatý,
liter

norma STN EN 228

Činidlo na redukciu NOx 

plynov
liter

[vyplní uchádzač]

Identifikačné údaje uchádzača:

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
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