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Časť I.
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Adresa sídla:
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ
Tel/fax:
+421 48 4722026 / +421 48 4722036
IČO:
17058520
DIČ:
2021526188
Web:
www.sopsr.sk
Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa: Ing. Iveta Danišová
Email:
iveta.danisova@sopsr.sk
Časť II.
INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2. PREDMET ZÁKAZKY:
2.1 Názov predmetu zákazky:

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
09130000-9 Ropa a ropné destiláty
09134220-5 Naftové palivo (EN 590)
09132100-4 Bezolovnatý benzín
30163100-0 Karty na čerpanie pohonných látok
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 125 000,00 EUR bez DPH.
2.5 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody s jedným (úspešným) uchádzačom. Návrh
rámcovej dohody tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu zákazky tak,
ako je podrobne vymedzený v Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky
3.2 Verejný obstarávateľ nepripúšťa čiastkové plnenie.
4. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1 Miestom dodania je celé územie Slovenskej republiky
Uchádzač je taktiež povinný zabezpečiť tankovanie pohonných hmôt aj minimálne v štátoch Česká republika,
Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.
5. LEHOTA DODANIA
5.1 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v spojení s § 83 zákona
o verejnom obstarávaní na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá z týchto
skutočností nastane skôr.
6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené Prílohe č. 2 Návrhu
rámcovej dohody.
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Časť III.
INFORMÁCIE O PONUKE
7. VYHOTOVENIE PONUKY
7.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
7.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov
v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
7.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady
podľa bodu 12., 13. a 14. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie položkového
elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP.
7.4 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač
poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
8. JAZYK PONUKY
8.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho
jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
9. VARIANTNÉ RIEŠENIE
9.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa
naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
10. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA
10.1 Zľava z aktuálnej priemernej jednotkovej ceny v EUR bez DPH za tovary uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov bude vyjadrená v percentách.
10.2 Ceny tovarov tvoriacich predmet zákazky určené v súlade s podmienkami stanovenými v týchto súťažných
podkladoch musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
10.3 Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nepozná presný rozsah plnenia, ktoré bude v
priebehu zmluvného vzťahu poskytnuté, nebude v zmluve dohodnutá záväzná celková cena plnenia. V intenciách
predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanovuje celkovú maximálnu cenu predmetu zákazky,
ktorá počas celej doby trvania zmluvného vzťahu nesmie presiahnuť 125 000,00 EUR bez DPH.
10.4 Cena/zľava bude spracovaná podľa súťažných podkladov časť IX. SPÔSOB URČENIA CENY/ZĽAVY, Príloha
č. 2 Návrh rámcovej dohody a Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky.
11. ZÁBEZPEKA PONUKY
11.1 Zábezpeka sa vyžaduje sa vyžaduje vo výške 3.000,00 EUR. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo
vrátenia sú uvedené v článku VIII. Týchto súťažných podkladov.
12. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
12.1 Identifikačné údaje uchádzača,
12.2 doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 13. a 14. týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto
súťažných podkladoch, doplnené tak ako je stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač nie je
oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov,
je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
12.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých predkladaných dokladov,
dokumentov a vyhlásení
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13. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
13.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo
technickej spôsobilosti, sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky uvedené v ODDIELE III.,
prípadne v oznámení o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo oprave.
14. PONUKA
14.1 Návrh na plnenie kritéria podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 5 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií
predložený v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
14.2 Informácia, resp. doklad o spôsobe zloženia zábezpeky.
14.3 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): obchodný
názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu
uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo,
číslo faxu, e-mail, internetovú adresu, viď Príloha č. 6 súťažných podkladov
14.4 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní
požadované v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch, viď bod 13.1.
14.5 Vyplnený a podpísaný formulár Jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len „Jednotný európsky
dokument“) podľa článku VII. týchto súťažných podkladov v prípade, ak uchádzač v súlade s § 39 zákona o verejnom
obstarávaní týmto dokumentom predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti požadované
verejným obstarávateľom uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Uvedeným dokladom je možné predbežne
nahradiť aj doklady za subdodávateľov.
14.6 V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, predloží zároveň
plnomocenstvo – podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 4 Plná moc v prípade skupiny dodávateľov týchto súťažných
podkladov.
14.7 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „Nákup pohonných hmôt prostredníctvom
palivových kariet“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov,
návrhom Rámcovej dohody, vrátane všetkých príloh dohody, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje
uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako
iný uchádzač predkladá ponuku, v zmysle Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.
14.8 Návrh rámcovej dohody podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, ktorý musí byť doplnený o identifikačné
údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh rámcovej dohody
predloží uchádzač s jej Prílohami č. 1, 2, 3 a 4.
14.9 Doklady a dokumenty uvedené Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, bod 2 - Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
- certifikát bezolovnatého benzínu a certifikát motorovej nafty vystavený výrobcom a vyhlásenie o zhode s platnými
technickými špecifikáciami výrobcu, pričom certifikáty a vyhlásenia o zhode musia byť v súlade so znením
normy STN EN, platným v čase predkladania ponúk.
- vzor platobnej karty s jej opisom alebo prospektový materiál vydávaných platobných kariet s uvedením postupu
ich vystavenia, vydávania a používania.
15. NÁKLADY NA PONUKU
15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky doručené predpísaným
spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk, v lehote na
predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.
16. OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU
16.1 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.
16.2 V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ bude podľa § 37 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy
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17. PREDLOŽENIE PONUKY
17.1 Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému
JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 19.1
17.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvomi
spôsobmi
a) v systému JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobnostným kódom (eID),
b) alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.
17.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku
a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.
17.4 Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke
je uvedená v bodoch 12, 13. a 14. týchto súťažných podkladov.
17.5. V kontexte zákona o verejnom obstarávaní § 49 ods. 1 písm. a) upozorňujeme uchádzačov na náležitosti
predkladania ponúk elektronicky. Heslo súťaže: Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
18. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
podľa bodu 19.1.
18.2 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo
Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky)
19. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
19.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je
https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
19.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.02.2018 do 10:00:00 h miestneho času.
19.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 19.2 sa elektronicky
neotvorí.
20. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom.
20.2 Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.05.2018.
20.3 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým
záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom
vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
20.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 20.3 a sú povinní predĺžiť platnosť zábezpeky podľa bodu 36.5. tejto časti súťažných
podkladov.
Časť IV.
INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
21. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI
21.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len
v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke
a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
21.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona
o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
21.3 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za
okamih prevzatia sa považuje prihlásenie záujemcu/uchádzača do systému JOSEPHINE. Zásielka sa považuje za
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doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po dni, keď si
zásielku mohol záujemca/uchádzač zobraziť prihlásením do systému JOSEPHINE.
21.4 Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie
ponúk, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk.
21.5 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný
email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke
existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky
bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom
rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
21.6 Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže
prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto
zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE
v súlade s funkcionalitou systému.
22. VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
22.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom jazyku.
22.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
22.3 Verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.
23. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
23.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
24. OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Termín otvárania ponúk: 15.02.2018 do 10:30 h miestneho času.
24.2 Miesto otvárania ponúk: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
24.3 Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
25. VYHODNOTENIE PONÚK
25.1 V súlade s § 113 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. § 52 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ použije primerane.
25.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.2.1 boli doručené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov,
25.2.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky ponuky uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej
verejným obstarávateľom.
25.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.
25.4 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. Komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, 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.
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25.5 Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie podľa bodu 25.5 týchto súťažných
podkladov doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie
alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto písomného vysvetlenia prostredníctvom
určenej komunikácie.
25.6 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe,
komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce
sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti výrobných postupov,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru,
c) osobitosti tovaru, navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
25.7 Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti komisie alebo v lehote dlhšej, ktorú
je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto odôvodnenia.
25.8 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu
plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
25.9 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.5 alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
25.10 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 25.5 tohto oddielu súťažných
podkladov v lehotách uvedených v bode 25.6 a 25.8 týchto súťažných podkladov,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.7
týchto súťažných podkladov,
e) uchádzač nedoručí odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň
cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 25.7 týchto súťažných podkladov,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie
ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
25.11 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.2 a 25.3 bude
z obstarávania podlimitnej zákazky vylúčená. Uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej
ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
určenými verejným obstarávateľom v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka.
25.12 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote
určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej
únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
25.13 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky na predmet podľa predchádzajúcich bodov a neboli
z postupu obstarávania podlimitnej zákazky vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie
a spôsobom určeným v Časti IX. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov
(úvodné úplné vyhodnotenie ponúk).
25.14 Verejný obstarávateľ použije na zostavenie poradia tých ponúk, ktoré boli vyhodnotené podľa bodu 25.14,
elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky pre vykonanie elektronickej aukcie sú
uvedené v časti X. Elektronická aukcia týchto súťažných podkladov a ďalšie podrobnosti týkajúce sa elektronickej
aukcie budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
25.15 Úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude prvá alebo druhá v poradí ponúk zostavenom
automatizovaným vyhodnotením prostredníctvom elektronickej aukcie v každej časti predmetu zákazky.
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V prípade opakovaného otvorenia súťaže úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude prvá v poradí ponúk
zostavenom automatizovaným vyhodnotením prostredníctvom elektronickej aukcie.
25.16 Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods.15 nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa elektronickej aukcie
zúčastnil len jeden uchádzač.
26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
26.1 Komisia vykoná vyhodnotenie splnenia podmienok účasti predložených ponúk po vyhodnotení ponúk podľa bodu
25. súťažných podkladov
26.2 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
26.3 Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti verejný
obstarávateľ nepožaduje.
26.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
26.5 Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ môže
na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať cez
komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným
európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie
systému JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.
26.6 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch
pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
26.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto
podmienka uvedie vo výzve na predkladanie ponúk,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j) nepredložil po žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
26.8 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí
uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
Časť V.
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
27. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
27.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im
uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
27.2 Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia
a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa
neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
27.3 Ustanovením bodu 27.1 nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty
a iné oznámenia, ako ani zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
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27.4 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt
záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť VI.
PRIJATIE PONUKY
28.

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

28.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný
po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom 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, alebo tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
28.2 V prípade, že uchádzač predbežne nahradil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti JED–om, verejný
obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Uchádzači tieto doklady doručia verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE v lehote určenej verejným obstarávateľom nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u týchto uchádzačov podľa § 40 zákona o
verejnom obstarávaní, v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi.
28.3 Nepredloženie dokladov v lehote podľa bodu 28.2. uchádzačmi je dôvodom na vylúčenie takéhoto uchádzača
z verejného obstarávania.
28.4 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 25. a 26. a po skončení postupu podľa bodov
28.1 až 28.3 bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky vrátane poradia uchádzačov v súlade
s ustanovením § 55 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ súčasne uverejní informáciu o
vyhodnotení ponúk a poradie uchádzačov na svojom profile.
28.5 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne
zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich
ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení bude ďalej uvedená
identifikácia úspešného uchádzača a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehota, v ktorej
môže byť doručená námietka podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
29. UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY
29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, ktorý sa po celkovom vyhodnotení ponúk v
elektronickej aukcii umiestnili na 1. mieste v poradí. Na proces uzavretia zmluvy sa aplikujú postupy v zmysle § 56
zákona o verejnom obstarávaní.
Článok VII.
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT
30.1 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj JED). Z predmetného dokumentu predloženého uchádzačom musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené
verejným obstarávateľom v bode III.1 výzvy na predkladanie ponúk.
30.2 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
30.3 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti jednotného európskeho
dokumentu na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či
hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti.
Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf.
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JED musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
Údaje o verejnom obstarávateľovi, potrebné na vyplnenie Jednotného európskeho dokumentu:
Odkaz na uverejnené výzvy na predkladanie ponúk na vnútroštátnej úrovni:
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: ŠOP SR/1967/2017
Identifikácia obstarávateľa:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Názov alebo skrátený opis obstarávania:
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
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JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej
únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre
obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia 2 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie
umožňujúce
jednoznačnú
identifikáciu
postupu
verejného
obstarávania
(napr.
odkaz
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [Vestník]

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu
pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa3
Názov:

Odpoveď:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

O aké obstarávanie ide?
Názov alebo skrátený opis obstarávania4

Odpoveď:
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových
kariet
ŠOP SR/1967/2017

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa
hospodársky subjekt.

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným
zainteresovaným stranám.
2
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie
používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia
o existencii kvalifikačného systému.
3
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania
uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.
4
Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
5
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
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Článok VIII.
ZÁBEZPEKA
PODMIENKY ZLOŽENIA A PODMIENKY UVOĽNENIA ALEBO VRÁTENIA ZÁBEZPEKY
31.1 Obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške: 3 000,00 EUR.
32.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:
Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
31.3 Podmienky zloženia zábezpeky:
31.3.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
a) Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len
„banka“).
b) Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho
zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 31.6,
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške,
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa
na zaplatenie na účet verejného obstarávateľa,
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny
verejnému obstarávateľovi,
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti
ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi
takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
c) Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného
obstarávateľa;
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa;
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky
voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal
o predĺženie doby platnosti bankovej záruky;
d) Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do
výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača, musí byť súčasťou časti ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá
nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou
v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do
slovenského jazyka.
e) Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
- Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 46 ods. 5 zákona.
f) Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
- Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný
obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
31.3.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
a) Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa IBAN:
SK61 8180 0000 0070 0052 7007, SWIFT kód: SPSRSKBA, s uvedením variabilného symbolu
číslo: IČO uchádzača.
b) Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň a hodinu
uplynutia lehoty na predkladanie ponuky.
c) Ak nebudú finančné prostriedky zložené na účte verejného obstarávateľa v termíne podľa písm. b), bude
uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
d) Doba platnosti zábezpeky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti
ponúk.
31.4 Spôsob zloženia si vyberie uchádzač podľa podmienok zloženia.
31.5 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 20.3 zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
31.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa ak uchádzač:
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a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 zákona a verejnom obstarávaní.
31.7 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania,
alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
b) uzavretia rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ vystaví príkaz na úhradu na prevod finančných prostriedkov,
ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača.
31.8 Ak banková záruka (záručná listina), resp. doklad o zložení (prevedení) zábezpeky na účet verejného obstarávateľa
nebude súčasťou ponuky bude uchádzač pri vyhodnocovaní ponúk z verejného obstarávania vylúčený.
31.9 Ak bola zábezpeka ponuky zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti v zmysle § 46 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní zábezpeku ponuky uchádzačom bez úrokov, nakoľko Štátna pokladnica úroky
neposkytuje.
Časť IX.
SPÔSOB URČENIA CENY/ZĽAVY
32.1 Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nepozná presný rozsah plnenia, ktoré bude
v priebehu zmluvného vzťahu poskytnuté, nebude v zmluve dohodnutá záväzná celková cena plnenia. V intenciách
predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanovuje celkovú maximálnu cenu predmetu zákazky,
ktorá počas celej doby trvania zmluvného vzťahu nesmie presiahnuť 150 000 EUR s DPH.
32.2 Uchádzač vo svojej ponuke predloží výšky zliav uvedených v percentách (%) z maloobchodných jednotkových
cien tovarov a služieb tvoriacich predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
týchto súťažných podkladov.
32.3 Navrhované výšky zliav v zmysle stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa týchto súťažných podkladov
za dodanie predmetu zákazky, uvedené v ponuke uchádzača, budú vyjadrené v percentách ako kladné číslo,
zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta.
32.4 Uchádzač stanoví zľavy z jednotkových cien za predmet tejto zákazky na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov, ako aj v súlade s informáciami uvedenými v týchto
súťažných podkladoch, vrátane ich príloh. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy
všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Rámcovej dohody, ktorej návrh je uvedený v Prílohe č. 2
týchto súťažných podkladov, pričom do svojej ceny, resp. zľavy zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky podľa požiadaviek na predmet zákazky a podľa informácií uvedených v týchto súťažných
podkladoch vrátane ich príloh ako aj doby plnenia, stanovenej v týchto súťažných podkladoch.
32.5 Uchádzač uvedie ponúkané zľavy z jednotkových cien v štruktúre podľa Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritérií
uvedeného týchto súťažných podkladoch, pričom všetky výšky zliav a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné
miesta.
32.6 Uchádzačom ponúknuté zľavy v % z jednotkových cien tovarov a služieb budú vstupným údajom do elektronickej
aukcie, ktorá sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Časť X.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
33.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je poskytnutá zľava vyjadrená v percentách z aktuálnych priemerných
maloobchodných jednotkových cien jednotlivých položiek.
33.2 V tomto kritériu sa bude hodnotiť poskytnutá zľava vyjadrená v percentách z aktuálnych maloobchodných
jednotkových cien za jednotlivé položky. Zľava vyjadrená v % musí mať hodnotu vyššiu ako 0 a nižšiu ako 100.
Všetky návrhy na plnenie kritéria a jeho podkritérií uvedené v ponuke uchádzača a výpočty sa matematicky
zaokrúhľujú na dve desatinné miesta:
Výška poskytnutých zliav v % z aktuálnych priemerných jednotkových cien
podľa členenia uvedeného v návrhu na plnenie kritérií
merná jednotka
Názov položky
Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za benzín aktuálnej
priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH
14

%

Váhovosť
podkrytéria v bodoch
50

Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za naftu z aktuálnej
priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH

%

50

Váhovosť: 100 bodov (maximálny počet bodov)
33.3

Pravidlá na uplatnenie kritéria a jeho podkritérií č. 1 a 2 – Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách (ďalej len
„%“) z aktuálnej maloobchodnej jednotkovej ceny v eur bez DPH jednotlivých podkritérií/položiek:
Komisia bude brať do úvahy len číselnú hodnotu – poskytovanú zľavu vyjadrenú v % z aktuálnej priemernej
maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH, ktorú uchádzač doplní do Prílohy č. 5 Návrh na
plnenie kritérií v týchto súťažných podkladov, v rámci podkritérií 1 a 2, ktorý (Návrh na plnenie kritérií)
bude súčasťou jeho ponuky. Komisia pridelí maximálny počet bodov za príslušné podkritérium uvedené v
ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou hodnotou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou,
t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej
navrhovanej hodnoty, ktorý prenásobí maximálnym počtom bodov pre príslušné podkritérium/položku:
hodnota príslušného podkritéria vyhodnocovanej ponuky v %
-------------------------------------------------------------------------------------- x maximálny
podkritéria najvyššej navrhovanej hodnoty príslušného podkritéria v %

počet bodov príslušného

33.4 Body pridelené ponuke na základe vyššie uvedených kritérií sa následne spočítajú.
33.5 Pri vyhodnocovaní komisiou sa budú prideľované body ponuky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta. Komisia
označí ponuku s najvyšším bodovým súčtom – počtom dosiahnutých bodov za všetky podkritériá za prvú, ponuku
s druhým najvyšším bodovým súčtom – počtom dosiahnutých bodov za všetky podkritériá označí za druhú,
atď. Uchádzačov, ktorých ponuky komisia vyhodnocovala podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, odporučí
komisia verejnému obstarávateľovi vyzvať na účasť v elektronickej aukcii prostredníctvom on-line systému.
33.6 V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých predložených ponúk o poradí rozhoduje uvedené
pomocné kritérium:
- vyšší počet čerpacích staníc uchádzača (vlastných, nie jeho prípadných zmluvných partnerov) v okresných
mestách Slovenskej republiky s akceptáciou platobných kariet uchádzača (vlastných, nie jeho prípadných
zmluvných partnerov) vyjadrený celým kladným číslom, ktoré uchádzač uvedie v rámci svojej ponuky.
33.7 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním dosiahnutého súčtu bodov za jednotlivé podkritéria, uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk, verejný obstarávateľ
vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky,
na predloženie nových podkritérií v elektronickej aukcii. Výšky zliav za jednotlivé podkritéria/položky
predložených v ponukách uchádzačov bude vstupnou hodnotou
v elektronickej aukcii, ktorá bude
nasledovať po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
33.8 Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové zľavy za jednotlivé podkritériá/položky upravené
smerom NAHOR až do ukončenia elektronickej aukcie, pričom aukčný systém automaticky prepočíta celkovú
bodovú hodnotu. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa súčtu
bodov za jednotlivé podkritériá automatizovaným vyhodnotením. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia
elektronickej aukcie sú uvedené v časti XI. Elektronická aukcia.
33.9 Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 15 si vyhradzuje právo nepoužiť elektronickú aukciu ak by sa aukcie
zúčastnil len jeden uchádzač.
33.10 Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane uchádzač, ktorý dosiahne v elektronickej aukcii najvyšší celkový
súčet bodov. Ostatní uchádzači, ktorých celkový súčet bodov dosiahnutých v elektronickej aukcii bude nižší ako
dosiahol úspešný uchádzač, v tejto verejnej súťaži neuspejú.
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PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE

Časť XI.
ELEKTRONICKÁ AUKCIA

34. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
34.1 Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické
zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých typov
ponúk, alebo nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých typov ponúk.
34.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk.
34.3 Vyhlasovateľom (ďalej len „vyhlasovateľ“) eAukcie je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, bližšie
špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.
34.4 Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na predkladanie ponúk bližšie špecifikovaný
v súťažných podkladoch.
34.5 Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol.
34.6 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej
sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny smerom nadol a nové hodnoty prvkov návrhu na plnenie
kritérií.
34.7 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s Aukčným
prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
34.8 Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien a iných
prvkov ponuky ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-Aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
35. PRIEBEH ELEKTRONICKEJ AUKCIE
35.1 V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu, v rámci
opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich ponukách.
35.2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli
vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, na predloženie nových hodnôt prvkov ponuky uvedených v návrhu
na plnenie kritérií. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“), budú uvedené podrobné informácie
týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača uvedenej
v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné
údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu
osoby doručiť písomne verejnému obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
35.3 eAukcia sa uskutoční prostredníctvom softwéru PROEBIZ, kde po prihlásení bude každému uchádzačovi
administrátorom sprístupnený vstup do eAukčnej siene.
35.4 V prípravnom kole si po sprístupnení vstupu do eAukčnej siene uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných
hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými,
predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku elektronickej aukcie bude vidieť iba svoju ponuku a až do
začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie
informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
35.5 Elektronická aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú
aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom.
Na začiatku elektronickej aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym
poradím jeho ponuky. Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je
možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).
35.6 Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane ZVYŠOVAŤ svoj návrh na
plnenie kritéria a jeho podkritérií č. 1 a 2 , ktorými sú zľavy vyjadrené v percentách (%), prostredníctvom
zvyšovania
zliav z maloobchodnej jednotkovej ceny pri jednotlivých podkritériách/položkách, pričom aukčný
systém automaticky prepočíta celkovú bodovú hodnotu. Minimálny rozdiel výšky zľavy je stanovený na 0,01
percentuálneho bodu (uvedená hodnota sa zvyšuje).
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný
obstarávateľ skončí elektronickú aukciu v zmysle § 54 ods. 11 písm. b) ak nedostane žiadne hodnoty, ktoré
spĺňajú požiadavky, týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na
účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
Základný čas Aukčného kola je 20 minút Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien
(teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy
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35.7
35.8
35.9
35.10

36.
36.1

36.2
36.3

o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé
2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, ktoré im umožnia
zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie eAukcie sa zaznamenáva
každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv.
serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vľavo hore.
Po ukončení eAukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom
eAukcie. Výsledkom eAukcie je určenie poradia uchádzačov podľa určeného vzorca v časti X. Kritériá na
vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.
Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť uchádzača
v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase priebehu elektronickej
aukcie uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUP DO AUKCIE
Počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden
z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať
v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na
Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ
uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr.
notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické
prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických
problémov na strane vyhlasovateľa.
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Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky – špecifikácia predmetu zákazky
1. Vymedzenie predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky
1. V prípade, že sa v technických požiadavkách verejného obstarávateľa na predmet zákazky nachádza odvolanie
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, verejný obstarávateľ uplatní § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Predmetom tejto zákazky je:
- nákup pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 s minimálnym
oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnym
oktánovým číslom 51 vrátane prémiového (ďalej len „PHM“), dodávaných na princípe akceptácie
palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na
čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových
kariet, zúčtovania dodaných pohonných hmôt, poskytovania finančných a iných služieb spojených
s ich dodávkou.
3. Predpokladaný počet palivových kariet: 132 kusov
4. Špecifikácia pohonných hmôt:
- Bezolovnatý benzín musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne
parametre v zmysle normy STN EN 228. Benzín musí byť dodávaný na použitie podľa ročných období.
- Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne
parametre v zmysle normy STN EN 590. Pre oblasti s veľmi nízkymi teplotami môže byť vyžadovaná
motorová nafta s ešte nižšou medznou teplotou filtrovateľnosti, ako je vyžadované normou.
5. Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém:
- palivová karta s magnetickým prúžkom alebo čipom,
- každá palivová karta vybavená identifikačným číslom, zabezpečenie palivovej karty samostatným PIN
kódom,
- vyžaduje sa bezplatné vydanie palivovej karty verejnému obstarávateľovi (v počtoch určených
verejným obstarávateľom za podmienok dohodnutých v rámcovej dohode, ktorá bude výsledkom
tohto verejného obstarávania), pri garancii bezplatného vykonávania transakcií s palivovou kartou po
celú dobu jej platnosti,
- počet palivových kariet sa môže počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody meniť podľa potreby
verejného obstarávateľa,
- vydanie palivovej karty na tabuľku s evidenčným číslom vozidla alebo iné označenie podľa určenia,
- palivová karta bude umožňovať kupujúcemu výlučne nákup pohonných hmôt,
- limit na čerpanie pre jednotlivé palivové karty je bez obmedzenia, s možnosťou individuálneho nastavenia
verejným obstarávateľom,
- dodatočné vydávanie palivových kariet v lehote do 5 pracovných dní po obdržaní žiadosti
verejného obstarávateľa a doručenia záväznej objednávky,
- možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty kedykoľvek počas plnenia zmluvy (t. j.
vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia,
- zobrazenie prehľadu čerpania pohonných hmôt kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom
internetu (prehľad za vybrané obdobie alebo vybranú palivovú kartu),
- vyhotovenie súhrnnej faktúry za dodané pohonné hmoty na palivovú kartu s rozdelením podľa
verejným obstarávateľom definovaného kľúča,
- vystavenie súhrnných a čiastkových protokolov o dodaných pohonných hmotách a odobratých
službách na palivové karty,
- palivová karta musí byť akceptovaná v zahraničí na čerpacích staniciach uchádzača, resp. jeho zmluvných
partnerov,
- platba jednou palivovou kartou za pohonné látky v sieti prevádzok uchádzača, resp. jeho zmluvných
partnerov.
6. Zabezpečenie predmetu zákazky
Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky s vlastným personálnym a technickým vybavením,
prípadne technickým a personálnym vybavením vlastných subdodávateľov alebo zmluvných partnerov.
7. Požadovaná lehota dodania: Platnosť Rámcovej dohody je stanovená na obdobie dvanásť mesiacov od
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nadobudnutia jej účinnosti, respektíve do vyčerpania finančného limitu (150 000 EUR s DPH).
Dodávka PHM na palivové karty na čerpacích staniciach predávajúceho, prípadne jeho zmluvných partnerov sa
vyžaduje 24 hodín denne po celú dobu platnosti rámcovej dohody.
8. Požadované miesto dodania:
Pohonné hmoty:
Uchádzač musí disponovať čerpacími stanicami plošne pokrývajúcimi územie Slovenskej republiky, a to
minimálne v každom krajskom meste musí byť minimálne jedna čerpacia stanica uchádzača s nepretržitou
prevádzkou 0-24 hod. a v každom kraji musia byť okresy pokryté minimálne na 80 % minimálne jednou
čerpacou stanicou uchádzača a v prípade potreby verejného obstarávateľa uchádzač je povinný
zabezpečiť čerpaciu stanicu (vlastnú alebo zmluvného partnera) v každom okresnom meste Slovenskej
republiky.
Taktiež je uchádzač povinný zabezpečiť tankovanie pohonných hmôt aj minimálne v štátoch Česká
republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.
2. Ďalšie požiadavky k predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke nasledujúce doklady a dokumenty:
- zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky v členení podľa jednotlivých okresov – ako
Príloha č. 1 rámcovej dohody
- zoznam čerpacích staníc v zahraničí (minimálne Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko) ako
Príloha č. 2 rámcovej dohody,
- certifikát bezolovnatého benzínu a certifikát motorovej nafty vystavený výrobcom a vyhlásenie
o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu, pričom certifikáty a vyhlásenia o zhode musia
byť v súlade so znením normy STN EN, platným v čase predkladania ponúk.
- vzor palivovej karty s jej opisom alebo prospektový materiál vydávaných palivových kariet s uvedením
postupu ich vystavenia, vydávania a používania.
Nepredloženie dokladov a dokumentov požadovaných v tomto bode sa bude považovať za nesplnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a ponuka takéhoto uchádzača bude z tohto procesu
verejného obstarávania vylúčená.
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Príloha č. 2 súťažných podkladov
Návrh
RÁMCOVÁ DOHODA
na nákup pohonných hmôt na základe palivových kariet
do služobných motorových vozidiel
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky
zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ.
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ
17058520
2021526188
SK2021526188
Štátna pokladnica
SK91 8180 0000 0070 0050 0568

a
Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........., oddiel: ............, vložka č. ......................
(ďalej len „Dodávateľ“)
Čl. I
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
1.1. Predmetom tejto rámcovej dohody je:
bezhotovostný nákup pohonných hmôt na princípe akceptácie palivovej karty dodávateľa ako prostriedku
bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach dodávateľa a jeho zmluvných
partnerov na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko);
Súčasťou plnenia predmetu tejto dohody je aj bezplatné vydanie a dodanie palivových kariet, zúčtovanie
dodaných pohonných hmôt, poskytovanie finančných a iných služieb spojených s ich dodávkou.
1.2. Rozsah plnenia:
Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa dodávať:



Bezolovnatý benzín, ktorý spĺňa minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne
parametre v zmysle normy STN EN 228, vrátane prémiového. Benzín musí byť dodávaný na použitie podľa
ročných období.
Motorovú naftu, ktorá spĺňa minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne
parametre v zmysle normy STN EN 590, vrátane prémiovej. Pre oblasti s veľmi nízkymi teplotami môže
objednávateľ požadovať dodanie motorovej nafty s ešte nižšou medznou teplotou filtrovateľnosti ako
je vyžadované normou.

1.3. Predmet tejto rámcovej dohody bude dodávateľ plniť pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, na
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základe predložených objednávok palivových kariet.
1.4. Predpokladaný počet bezhotovostných palivových kariet na nákup pohonných hmôt, je 132 kusov. Počet
palivových kariet sa môže počas platnosti a účinnosti tejto dohody meniť podľa potrieb objednávateľa.
Čl. II
CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
2.1. Cena za celý predmet rámcovej dohody je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Počas platnosti tejto rámcovej dohody sa dodávateľ zaväzuje predávať objednávateľovi pohonné hmoty za
cenu, ktorá sa určí tak, že od vypočítanej aktuálnej priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny stanovenej
v EUR bez DPH resp. inej meny pri nákupe v zahraničí prepočítanej aktuálnym kurzom centrálnej banky danej
krajiny v čase nákupu sa odpočíta zľava vysúťažená vo verejnej súťaži pre príslušný tovar tvoriaci predmet
tejto rámcovej dohody. Následne sa k zľavnenej cene bez DPH pripočíta DPH ako konečná cena za 1 liter
pohonnej hmoty, pričom všetky tieto zľavy budú uvedené priamo vo faktúre.
Vysúťažená zľava z ceny na 1 liter pohonnej hmoty bude verejnému obstarávateľovi garantovaná po
celú dobu platnosti zmluvy bez ohľadu na odobraté množstvo pohonných hmôt, a nie je ju možné meniť.
2.2. Finančný limit rámcovej dohody celkom, t.j. za nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel
s DPH je 150 000 EUR.
2.3. Dodávateľ bude k dohodnutým cenám uplatňovať DPH v sadzbe podľa platného všeobecne záväzného právneho
predpisu v čase fakturácie.
2.4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH a spotrebnej dane.
Zmena ceny z iného dôvodu počas trvania zmluvy nie je prípustná.
2.5. Úhrada dohodnutej ceny predmetu plnenia sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku
v eurách na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej objednávateľovi. Fakturačným obdobím je
kalendárny mesiac.
2.6. Dodávateľ vystaví faktúru do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý predmet plnenia fakturuje.
Prílohou faktúry bude výpis (prehľad) o odberoch pohonných hmôt podľa jednotlivých platobných kariet a podľa
EČV. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku
sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
2.7. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú platbu.
2.8. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ustanovenia § 74 ods. 1 zákona
č.222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo
formálnej správne vyhotovená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na prepracovanie (doplnenie) a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
Čl. III
TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY, MIESTO A TERMÍNY PLNENIA RÁMCOVEJ DOHODY
3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
dohody alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 150 000 EUR s DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr. Vyčerpanie finančných prostriedkov je objednávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi.
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie podľa čl. I tejto rámcovej dohody nepretržite (24 hodín denne) počas
celej doby trvania tejto rámcovej dohody s vlastným personálnym a technickým vybavením, prípadne technickým
a personálnym vybavením svojich subdodávateľov alebo zmluvných partnerov.
3.3 Miestom dodania platobných kariet sú jednotlivé organizačné útvary objednávateľa určené objednávateľom
v záväznej objednávke.
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3.4 Miestom plnenia pohonných látok sú čerpacie stanice určené dodávateľom, ktoré akceptujú úhradu nakúpených
pohonných hmôt na platobné karty vydané dodávateľom na území Slovenskej republiky a v zahraničí (Česká
republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko). Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť plošné pokrytie územia Slovenskej
republiky tak, že v každom krajskom meste musí byť minimálne jedna čerpacia stanica dodávateľa a v každom
krajskom meste musí byť minimálne jedna čerpacia stanica dodávateľa s nepretržitou prevádzkou 0-24 hod.
a v každom kraji musí najmenej 80% okresov mať aspoň jednu čerpaciu stanicu dodávateľa. V prípade
potreby objednávateľa je dodávateľ povinný zabezpečiť čerpaciu stanicu (vlastnú alebo zmluvného partnera) v
každom okresnom meste Slovenskej republiky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť nákup pohonných hmôt
akceptovaním palivovej karty vydanej dodávateľom aj v zahraničí – min. v štátoch Česká republika, Maďarsko,
Rakúsko, Poľsko.
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi platobné karty v lehote 5 pracovných dní od doručenia záväznej
objednávky objednávateľa (a to aj v prípade dodatočného vydávania platobných kariet). Dodávateľ tieto platobné
karty pre objednávateľa vydá bezodplatne a počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy garantuje bezodplatné
vykonávanie transakcií dodanými platobnými kartami.
3.6 Dodané platobné karty musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
a) platobná karta je vybavená magnetickým prúžkom alebo čipom a jej použitie je viazané na použitie
osobného identifikačného čísla (PIN kód);
b) platobná karta bude viazaná na EČV prípadne na iné označenie určené objednávateľom;
c) neobmedzený limit na čerpanie pre jednotlivé platobné karty, s možnosťou individuálneho nastavenia
verejným obstarávateľom,
d) možnosť bezplatného zablokovania stratenej platobnej karty kedykoľvek počas platnosti tejto dohody
(vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia; možnosť bezplatného odblokovania
karty a vydania náhradnej karty.
3.7 Dodávateľ sa zaväzuje:
a) že dodané platobné karty budú po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy spôsobilé na použitie na dohodnutý
účel;
b) vydaná platobná karta bude počas platnosti tejto dohody akceptovaná na čerpacích staniciach dodávateľa
alebo jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenskej republiky aj v zahraničí;
c) realizovať bezodplatne dodatočné vydanie platobnej karty do 5 pracovných dní od doručenia záväznej
objednávky objednávateľa;
d) neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky za akékoľvek ďalšie úkony spojené s platobnými kartami počas
plnenia zmluvy napr. poplatky za vydanie platobných kariet, za vydanie druhej a ďalšej platobnej karty,
poplatok za užívanie platobných kariet, poplatok v prípade zablokovania a odblokovania platobných kariet,
vrátane všetkých súvisiacich služieb;
e) zobrazovať prehľad čerpania pohonných hmôt, kedykoľvek v priebehu kalendárneho mesiaca
prostredníctvom internetu (prehľad za vybrané obdobie alebo vybranú platobnú kartu).
Čl. IV
ZMLUVNÉ POKUTY, ÚROK Z OMEŠKANIA A ZODPOVEDNOSŤ
ZA VADY
4.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet rámcovej dohody v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný oznámiť akékoľvek vady predmetu zmluvy dodávateľovi ako náhle ich zistí, bez
zbytočného odkladu.
4.2 Ak v dôsledku dodania vadného predmetu plnenia podľa tejto dohody bude objednávateľovi spôsobená škoda,
dodávateľ za ňu zodpovedá podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Takto vzniknutú škodu sa
dodávateľ zaväzuje nahradiť objednávateľovi.
4.3 Dodávateľ sa zaväzuje reklamácie sporných odberov pohonných hmôt odberateľom preskúmať a vyriešiť
do 14 dní odo dňa ich oznámenia.
4.4 V prípade ak dodávateľ nedodá platobné karty v dohodnutej lehote, množstve, akosti alebo na miesto uvedené
v zmluve (resp. objednávke), odberateľ má právo uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý
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deň omeškania. Dodávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
odberateľa.
4.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má dodávateľ nárok na úrok z omeškania podľa
§ 369a v spojení s § 369 ods.2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods.1 nariadenia vlády SR č.21/2013
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.6 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Čl. V
UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY
5.1 Táto rámcová dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré
vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike,
aj:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním finančného limitu, podľa tohto ktorá skutočnosť
nastane skôr;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany;
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
5.2 V prípade zániku rámcovej dohody písomnou dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností
alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.
5.3 Táto rámcová dohoda môže byť ukončená aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez
uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto prípade je výpovedná lehota 3-mesačná a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Počas plynutia
výpovednej doby je dodávateľ povinný riadne poskytovať dohodnutý predmet plnenia.
5.4 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto rámcovej dohody podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov a tiež podľa ustanovení § 344 až 351 Obchodného zákonníka. Každá
zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich
zmluvných povinností podstatným spôsobom. Prejav vôle zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy musí mať písomnú
formu. Na účely tejto rámcovej dohody sa podstatným porušením rámcovej dohody z dôvodov na strane dodávateľa
rozumie neplnenie predmetu rámcovej dohody riadne, včas a v požadovanej kvalite. Podstatným porušením
rámcovej dohody z dôvodov na strane objednávateľa sa rozumie nezaplatenie dlžnej sumy za poskytnuté
a prevzaté plnenie v lehote dlhšej o 30 dní, ako je lehota splatnosti uvedená v čl. II, bod 2.6.
5.5 V prípade, že dôjde k vyčerpaniu finančného limitu za plnenie predmetu rámcovej dohody v čase skoršom ako
je stanovené v čl. III bod. 3.1, zmluvné strany sa v súlade s § 36 Občianskeho zákonníka dohodli na
rozväzovacej podmienke, t.j. účinnosť tejto zmluvy zaniká dňom pripísania poslednej úhrady objednávateľa na
účet dodávateľa. Tým nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a ďalšie vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté do dňa zániku účinnosti tejto rámcovej dohody.
5.6 Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane
vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za
doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie.
Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení sa považuje za doručenie zásielky.
Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre dodávateľa. Zmeny
a doplnky k tejto rámcovej dohode je možné robiť len písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán vo forme
písomných číslovaných dodatkov.
6.2 Oprávnenou osobou (resp. osobami) dodávateľa pre účely rokovania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo
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veciach tejto zmluvy je/sú : (meno, priezvisko funkcia, mail, tel. č.)
6.3 Oprávnenou osobou objednávateľa pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach tejto
rámcovej dohody je: (meno, priezvisko funkcia, mail, tel. č.)
6.4 Táto rámcová dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane jej dodatkov) podľa ustanovení § 5a
zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení
s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
a § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
6.5 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto rámcovú
dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto rámcová dohoda nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovení § 47a Občianskeho
zákonníka v spojení s § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6.6 Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto rámcovej dohode sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto rámcovej
dohody, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou zmluvné
strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli
pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk). O začatí ako i pominutí
pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať.
Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto rámcovej dohody trvá po dobu pôsobenia vyššej
moci, najviac však jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe, prípadne
na vzájomnom odstúpení od tejto rámcovej dohody s tým, že začaté plnenie rámcovej dohody bude vzájomne
vysporiadané medzi zmluvnými stranami.
6.8 Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto rámcovú dohodu, a že
táto rámcová dohoda nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú
stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne
oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné
strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali
túto rámcovú dohodu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok
tejto rámcovej dohody, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred predpokladanou zmenou.
6.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú:
Príloha č. 1: Zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky v členení podľa jednotlivých okresov
Príloha č. 2: Zoznam čerpacích staníc v zahraničí
Príloha č. 3: Výška poskytnutých zliav v % z aktuálnych jednotkových cien podľa členenia uvedeného v návrhu na
plnenie kritérií

V Banskej Bystrici dňa .................

V ............................... dňa ...................

...........................................................
za objednávateľa

..............................................................
za dodávateľa
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Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky
v členení podľa jednotlivých okresov
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Príloha č. 2 Rámcovej dohody

Zoznam čerpacích staníc v zahraničí
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Príloha č. 3 Rámcovej dohody

Výška poskytnutých zliav v % z aktuálnych jednotkových cien podľa členenia
uvedeného v návrhu na plnenie kritérií
Merná
jednotka

Názov položky
Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za benzín z aktuálnej
priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH

%

Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za naftu z aktuálnej
priemernej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH

%
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Návrh
uchádzača

Príloha č. 3 súťažných podkladov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (identifikácia uchádzača) ................................................................týmto vyhlasuje, že
súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“, ktoré
sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom Rámcovej dohody,
vrátane všetkých príloh dohody, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V .................... dňa ...........................

..................................................
podpis
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Príloha č. 4 súťažných podkladov
PLNOMOCENSTVO PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV
Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. identifikácia 1. člena skupiny dodávateľov
2. identifikácia 2. člena skupiny dodávateľov
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú plnomocenstvo
Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
1. identifikácia splnomocneného – vedúceho člena skupiny dodávateľov
na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Nákup
pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“.
V .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

V .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)
Plnomocenstvo prijímam:

V .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca
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Príloha č. 5 súťažných podkladov
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK – vzor
Verejný obstarávateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Údaje: Obchodné meno uchádzača

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

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

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Merná
jednotka

Názov položky
Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za benzín
z aktuálnej priemernej maloobchodnej jednotkovej
ceny v EUR bez DPH
Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách za naftu
z aktuálnej priemernej maloobchodnej jednotkovej
ceny v EUR bez DPH

Návrh
uchádzača

%
%

Všetky výpočty sa matematicky zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

E-mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie :

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

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:
Meno a priezvisko : ...........................................
telefónne číslo: ..................................................
e-mail: ................................................................

V ……………….…….. dňa ....................

……………………………….......................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov)
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Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 6 súťažných podkladov

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

:

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN

:
:
:
:
:

Právna forma

:

Zápis uchádzača v obchodnom registri
(oznámenie Obchodného registra alebo
inej evidencie, do ktorej je uchádzač
zapísaný podľa právneho poriadku štátu,
ktorým sa spravuje, a čísla zápisu alebo
údaj o zápise do tohto registra alebo
evidencie)

:

Štát
(názov štátu, podľa právneho poriadku
ktorého bol uchádzač založený)

:

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
E-mailová adresa
Telefón
E-mail
Fax

:
:
:
:
:

meno priezvisko

V .......................................... dňa ................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

:

31

štátna príslušnosť

