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A.1  Pokyny pre uchádzačov 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:  Záhradnícke a rekreačné služby 

Sídlo:  Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený:  PhDr. Ivan Šabo – riaditeľ organizácie 

IČO:  00183075 

DIČ:  2020459221 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:   4017189020/7500 

IBAN:  SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Ing. Janka Majerová, Tel.: 048/28 51 805, +421 918 804 401, e-mail: zaaresmajling@mail.telekom.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.zaaresbb.sk 

 

2.  Predmet zákazky     

 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného 

obstarávateľa“ 

 

Predmetom zákazky je nákup PHM – bezolovnatý automobilový benzín - oktánové číslo 95 podľa 

normy STN EN 228 v množstve 45 000 litrov a motorová nafta - cetánové  číslo 48 podľa normy STN 

EN 590 v množstve 120 000 litrov dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku 

bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty.  

 

2.2  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný slovník:  09134100-8 Motorová nafta   

                             09132100-4 Bezolovnatý benzín 

                             30163100-0 Karty na čerpanie pohonných látok   

 

2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných 

podkladov.  

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky 

 159 000,00 EUR bez DPH   

           

4.  Komplexnosť zákazky  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 2 týchto súťažných 

podkladov, inak bude jeho ponuka vylúčená. Zákazka nie je rozdelená na časti. 

 

http://www.zaaresbb.sk/
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5. Typ zmluvy a zdroje financovania 

 

5.1   Výsledkom predmetu zákazky bude Rámcová zmluva o odbere pohonných hmôt 

prostredníctvom palivových kariet podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 

5.2   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude uhrádzaný 

na základe predložených faktúr 1 x mesačne formou bezhotovostného platobného styku. Úhrada 

faktúry za pohonné hmoty bude vykonaná v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry verejnému 

obstarávateľovi. Deň doručenia faktúry je deň zaevidovania v podateľni verejného obstarávateľa. 

 

6.  Miesto a termín plnenia 

 

6.1   Čerpacie stanice akceptujúce kartu uchádzača na území mesta Banská Bystrica a v rámci celej 

Slovenskej republiky. 

 

6.2   Trvanie zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva bude uzavretá na dobu 

určitú od 1.1.2018 do 31.12.2020. 

 

6.3    Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.1 Opis predmetu 

zákazky týchto súťažných podkladov.  

 

7.  Variantné riešenie  

 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené.  

 

8.  Lehota viazanosti ponuky  

 

8.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.3.2018. V prípade 

uplatnenia revíznych postupov, verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie 

lehoty viazanosti ponúk. 
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Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 

9.  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

 

9.1   V súlade s § 187 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia a výmena informácií 

(ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom/záujemcami (ďalej len 

„uchádzač“) bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, emailom, 

faxom alebo ich kombináciou.  

 

9.2   Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej 

forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 

zákonom stanovených lehôt.  

 

9.3  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma (doručená poštou alebo osobne). 

 

9.4 Záujemcovi, ktorý získal súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa odporúčame, aby 

verejnému obstarávateľovi bezodkladne poskytol svoje identifikačné údaje (obchodné meno/sídlo 

spoločnosti, IČO, adresu sídla, kontaktnú osobu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu) 

prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu uvedenú v Časti I. súťažných podkladov. 

Predmetnú údaje verejný obstarávateľ potrebuje za účelom evidencie záujemcov a následného  

poskytnutia ďalších informácií v prípade, že v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní bude 

použitý inštitút na vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zároveň odporúča 

priebežne sledovať  predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke 

Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“), kde budú zverejňované všetky ďalšie prípadné 

informácie. 

 

10.  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

 

10.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z 

uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie, podľa bodu 9 na adrese: Záhradnícke a rekreačné služby, 

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Janka Majerová , e-mail: zaaresmajling@mail.telekom.sk. 

 

10.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje 

požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní 

pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 

10.3   Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti o vysvetlenie. Všetky vysvetlenia súťažných podkladov oznámi všetkým záujemcom, ktorí sú 

známi a zároveň ich zverejní na svojej webovej stránke. 
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11.  Obhliadka miesta plnenia  

 

11.1  Pre dodanie predmetu zákazky nie je potrebné vykonanie obhliadky miesta plnenia.  

 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 

12.  Jazyk ponuky  

 

12.1  Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku.  

 

12.2  Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do 

slovenského jazyka (štátneho jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je 

rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

 

13.  Obsah ponuky  

 

13.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v listinnej podobe.  

 

13.2   Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú ostanú časť 

ponuky, označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 

plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“. 

 

13.3 Časť ponuky, označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

 

13.3.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 

 

13.3.2 identifikačné údaje uchádzača na samostatnom liste podpísané uchádzačom 

obsahujúce informácie: obchodný názov; sídlo alebo miesto podnikania; meno, priezvisko a 

funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie; číslo bankového 

účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu určenú pre elektronickú 

komunikáciu, 

  

13.3.3  obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam všetkých dokladov a dokumentov, 

ktoré tvoria obsah ponuky podpísané uchádzačom s odkazom na číslované strany ponuky,  

 

13.3.4 potvrdenia, doklady, dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo výzve a v časti A.2.  

Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, 
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13.3.5 vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v 

týchto súťažných podkladoch; o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke; vyhlásenie že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku, pričom vyhlásenie musí obsahovať identifikáciu uchádzača a 

verejného obstarávateľa, identifikáciu tejto súťaže v súlade s bodom 2.1 – podľa vzoru v 

Prílohe č.1 súťažných podkladov, 

 

13.3.6 návrh zmluvy, podľa časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 

v ktorom sa zohľadňujú časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. Návrh 

zmluvy (vrátane príloh) musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. 

 

13.4 Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky označená ako „Kritériá“ bude obsahovať:  

 

13.4.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov. 

 

13.4.2 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 súťažných podkladov 

vypracovaný podľa časti súťažných podkladov A.3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob 

ich uplatnenia. 

 

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

 

14.1  Navrhovaná  zmluvná cena musí byť  stanovená  podľa zákona  NR SR  č. 18/1996 Z.z. o cenách 

 v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

 

14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2. Spôsob určenia ceny 

 

15. Vyhotovenie ponuky 

 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu, t.j. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej 

techniky. 

 

15.2 Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových 

vzťahoch.  

 

15.3 Uchádzač vyhotoví okrem písomnej listinnej formy ponuky aj kópiu ponuky v elektronickej 

forme na CD/DVD nosiči, ktorú označí ako „Kópia“.  

 

15.4 Kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom 

obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať 
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informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany 

uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na 

CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač 

nesie plnú zodpovednosť za obsah, ktorý bude v profile uverejnený.  

 

15.5 Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto 

súťažných podkladoch, musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne overené kópie. 

 
15.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý si stiahne z 

profilu verejného obstarávateľa (vedenom na stránke ÚVO) a vyplní podľa manuálu ÚVO, prístupnom 

na adrese: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html  

 

15.7 Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a dokumenty v ponuke boli zoradené podľa bodu  

13 a všetky strany ponuky boli pevne zviazané a očíslované, bez možnosti svojvoľnej výmeny 

jednotlivých častí. 

 

16. Zábezpeka 

 

16.1  Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

 

17.  Predloženie ponuky 

 

17.1   Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

17.2   Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne, alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 

uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 

17.3   Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 

o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

18.  Označenie obálky ponuky 

 

18.1  Uchádzač vloží ponuku (časti “Kritériá“ a „Ostatné“) do samostatnej nepriehľadnej obálky. 

Obálka ponuky musí byť uzatvorená. 

 

18.2  Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

18.2.1 Poštová adresa verejného obstarávateľa:  

            Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 
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18.2.2 Identifikácia uchádzača: obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania 

uchádzača 

18.2.3 Viditeľné označenie „Súťaž neotvárať“ a heslo súťaže „Nákup PHM! “ 

 

19.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 

19.1  Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 

Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45  

974 01 Banská Bystrica 

 

19.2  Osobne na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na 

predkladanie ponúk uplynie dňa 24.11.2017 o 11:00 hod. 

  

19.3   Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude do výberu 

prijatá a vráti sa uchádzačovi neotvorená. 

  

20.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 

20.1   Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk. 

 

20.2   Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného 

obstarávateľa podľa bodu 19.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť 

v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

21.  Otváranie ponúk 

 

21.1  Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné. Vykoná ho komisia dňa 

27.11.2017 o 11:00 hod. na adrese sídla verejného obstarávateľa v zmysle § 52 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

21.2 Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené. Miesto a čas otvárania ponúk označených ako „Kritériá“ oznámi verejný 

obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 

 

21.3  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Účasť na otváraní častí ponúk označených 

ako „Kritériá“ bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 

ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený 
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štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo osobou 

splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie (fyzická osoba).  

 

21.4  Uchádzač sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a výpisom z 

obchodného/živnostenského registra. 

 

21.5 Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, výpisom z 

obchodného/živnostenského registra a splnomocnením na zastupovanie. 

 

21.6  Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk verejný 

obstarávateľ zašle zápisnicu z otvárania ponúk v lehote do piatich dní odo dňa otvárania ponúk, s 

uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania a ich 

návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa 

nezverejňujú. 

 

22.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

 

22.1   Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 

podmienok účasti v súlade s časťou A.2. Podmienky účasti uchádzačov. Uchádzača, ktorý nesplnil 

podmienky účasti verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania. 

 

23.  Preskúmanie ponúk  

 

23.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  

 

       23.1.1  obsahujú náležitosti určené v bode 13. 

       23.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk 

a v týchto súťažných podkladoch.  

 

23.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom. 

Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.  

 

23.3  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu jeho vylúčenia.  

 

23.4  Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak nebude spĺňať požiadavky a charakteristiky uvedené v 

časti B. Opis predmetu zákazky. 

 

24.  Vyhodnotenie ponúk  

 

24.1   Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo zadávania zákazky, budú vyhodnocované podľa 

časti A.3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Na vyhodnotenie ponúk bude 

zriadená komisia. 
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Časť VI. 

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

 

25.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

25.1  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 

 

25.2  Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným 

uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré 

ich ponuka nebola prijatá. 

 

26.  Uzavretie zmluvy 

 

26.1   V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona o 

verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti súvisiacich s registrom partnerov verejného sektora.  

 

26.2  Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň 

odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť 

o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po plynutí lehoty alebo neboli  doručené námietky. 

 

 

27. Zrušenie postupu zadávania zákazky 

 

27.1   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak nastanú 

okolnosti podľa § 46 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
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A.2. Podmienky účasti uchádzačov 

 

Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti: 

 

1. PODMIENKY ÚČASTI TYKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

 

1.1  Uchádzač preukazuje splnení podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní nasledovne: 

 

1.1.1  § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, 

ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 

skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 

obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 

trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – výpisom z registra 

trestov všetkých členov štatutárneho orgánu nie starším ako tri mesiace 

 

1.1.2  § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – potvrdením Sociálnej 

poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 

 

1.1.3 § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu  potvrdením miestne príslušného 

daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 

 

1.1.4 § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, 

nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku  potvrdením príslušného súdu 

nie starším ako tri mesiace, 

 

1.1.5 § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu  aktuálnym dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

 

1.1.6 § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu  čestným vyhlásením 

 

1.2 Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady 
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na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného úradom uvedie túto 

skutočnosť v ponuke. 

 

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 

niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť 

čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

1.5 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 

pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho 

nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 

inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

 

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 

 

Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a sa 

nevyžaduje. 

 

3. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A 

ODOBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

 

Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady:  

 

3.1 certifikát motorovej nafty a bezolovnatého benzínu vystavený výrobcom a vyhlásenie o zhode 

s platnými technickými špecifikáciami výrobcu. Certifikát a vyhlásenie o zhode musia byť v 

súlade so znením normy STN EN 590 a STN EN 228, platným v čase predkladania ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – 

technická a odborná spôsobilosť – ako originál, resp. overené kópie. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

A.3. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH   

                                                            UPLATNENIA 

 

1. Kritéria výberu najvýhodnejšej ponuky  

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.  

 

Pri vyhodnocovaní ponúk, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný 

predmet zákazky sa bude postupovať podľa nasledovných kritérií. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú 

uvedené s bodovým ohodnotením.  

      

P.č. Kritérium 
Pridelený maximálny počet 

bodov 

1. 
Výška zľavy v EUR bez DPH za 1 liter 
PHM (uviesť na 4 desatinné miesta) 

70 

2. 
Počet čerpacích staníc na území mesta 
Banská Bystrica 

30 

     
Spolu                         100 

 

Uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť Návrh na plnenie kritérií, ktoré verejný obstarávateľ žiada 

uviesť na samostatnom liste ponuky podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov.  

 
Pri hodnotení  kritéria č.1 sa bude vychádzať z najvyššej ponúknutej  zľavy za 1 liter PHM v EUR s 

DPH, bez ohľadu na odobrané množstvo a druh. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť výšku zľavy, 

ktorú bude uchádzač počas trvania zmluvy uplatňovať zo svojej aktuálnej priemernej (cenníkovej) 

ceny (určenej ako vážený aritmetický priemer cien pohonných hmôt na všetkých čerpacích staniciach 

uchádzača na území Slovenskej republiky) 

 

Pri hodnotení kritéria č.2 sa bude brať do úvahy počet výdajných miest uchádzača, resp. jeho 

zmluvných partnerov - čerpacie stanice, ktoré akceptujú úhradu odobraných PHM prostredníctvom 

palivových kariet uchádzača na území mesta Banská Bystrica.  

 

2. Spôsob celkového vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií: 

 

Kritérium č. 1 - hodnotiť sa bude výška poskytnutej zľavy v EUR bez DPH na 1 liter PHM, ktorú bude 

uchádzač poskytovať verejnému obstarávateľovi počas trvania zmluvného vzťahu. Člen komisie bude 

hodnotiť ponuky podľa nasledovného vzorca: 

 

Ponuka uchádzača / ponuka najlepšia * 70 = počet bodov 

 

Najlepšie hodnotená ponuka bude ponuka uchádzača s najvyšším počtom bodov. 
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Kritérium č.2 – hodnotiť sa bude počet výdajných miest uchádzača resp. jeho zmluvných partnerov 

v rámci mesta Banská Bystrica, ktoré akceptujú úhradu odobraných PHM prostredníctvom palivových 

kariet. Člen komisie bude hodnotiť ponuky podľa nasledovného vzorca: 

 

Ponuka uchádzača / ponuka najlepšia * 30 = počet bodov 

 

Najlepšie hodnotená ponuka bude ponuka uchádzača s najvyšším počtom bodov. 

 

Na záver sa spracuje vyhodnotenie ponúk - u každého uchádzača sa určí počet pridelených bodov za 

hodnotené kritérium. Následne sa zostaví poradie uchádzačov podľa získaných bodov, pričom 

úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne v bodovom ohodnotení najvyšší 

počet bodov.  

V prípade rovnosti (zhody) počtu bodov dvoch alebo viacerých ponúk, ktoré dosiahli najvyšší počet 

bodov, sa stane úspešným uchádzačom ten uchádzač, ktorého ponuka bude spĺňať kritérium 

väčšieho počtu čerpacích staníc na území mesta Banská Bystrica.  
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B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín a 

motorová nafta podľa normy STN a dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako 

prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty. 

 

Špecifikácia PHM podľa STN  

Bezolovnatý benzín okt. číslo 95 

Bezolovnatý benzín okt. číslo 95 musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické 

požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228. 

 

Motorová nafta 

Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a 

kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590. 

 

Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú spotrebu počas trvania zmluvy v objeme: 

- bezolovnatý automobilový benzín - oktánové číslo 95 podľa normy STN EN 228 v množstve 

45 000 litrov;  

- motorová nafta - cetánové  číslo 48 podľa normy STN EN 590 v množstve 120 000 litrov. 

 

1. Počet čerpacích staníc na území mesta Banská Bystrica 

Verejný obstarávateľ má zriadené pre svoju činnosť strediská v rámci mesta Banská Bystrica a 

potrebuje chodiť tankovať aj do strojov, ktoré používa pri plnení svojich činností. Z toho dôvodu 

verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 4 čerpacie stanice v uvedenom meste. Z dôvodu častého 

tankovania je predpoklad využívania čerpacích staníc. Kritériom na hodnotenie ponúk je počet 

čerpacích staníc na území mesta Banská Bystrica, avšak v prípade potreby bude verejný obstarávateľ 

využívať palivové karty na úhradu PHM vo výdajných miestach - čerpacích staniciach uchádzača aj 

v iných mestách v rámci Slovenskej republiky. 

 

2. Dodávka PHM na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej 

úhrady nákupu pohonných hmôt vo výdajných miestach predávajúceho, vrátane poskytovania 

finančných a iných služieb spojených s nákupom, vystavením a dodávkou palivových kariet, dodávkou 

a zúčtovaním PHM. 

 

3. Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém:  

 

- palivová karta s magnetickým prúžkom 

- zabezpečenie palivovej karty PIN kódom  

- vyžaduje sa bezplatné vydanie palivovej karty obstarávateľovi (v počtoch určených 

verejným obstarávateľom za podmienok dohodnutých na základe uzavretej kúpnej zmluvy)  

pri garancii bezplatného vykonávania transakcií s palivovou kartou po celú dobu jej 

splatnosti 

- vydanie palivovej karty na tabuľu s evidenčným číslom vozidla, na meno vodiča alebo iné  

označenie podľa určenia  
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- možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM na palivové karty  

- dodatočné vydávanie palivových kariet v lehote do 8 pracovných dní po obdržaní žiadosti   

- obstarávateľa  a doručenia záväznej objednávky  e-mailom 

- 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 PHM, kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom 

internetu (prehľad za vybrané obdobie alebo vybranú palivovú kartu) 

- vyhotovenie súhrnnej faktúry za dodané PHM na palivovú kartu s rozdelením podľa 

obstarávateľom definovaného kľúča 

- vystavenie súhrnných a čiastkových protokolov o dodaných PHM na palivové karty  

- garantovaná výška poskytovanej zľavy na 1 liter PHM po celú dobu platnosti kúpnej zmluvy 

bez garancie minimálneho odberu PHM 

- zmena predmetu zákazky zo strany úspešného uchádzača sa nepripúšťa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

    B.2. SPÔSOB URČENIA CENY 

 

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

  

2. Zmluvnou cenou sa rozumie aktuálna priemerná cenníková cena na 1 liter čerpaných PHM 

v EUR bez DPH platná v čase odberu pohonných hmôt znížená o pevne dohodnutú zľavu na 1 

PHM v EUR bez DPH. 

 

3. Výška pevne dohodnutej zľavy sa bude pri  nákupe PHM uplatňovať  nasledujúcim spôsobom:  

 

Z aktuálnej priemernej cenníkovej ceny za 1 liter PHM v EUR bez DPH platnej v čase odberu 

pohonných hmôt sa zníži o výšku dohodnutej zľavy v EUR bez DPH. K takto vypočítanej cene za 

1 liter PHM bude prirátaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Konečnú cenu za 1 liter PHM, uhradí na základe vyúčtovacej 

faktúry uhradí odberateľ. Výška zľavy v Eurách je záväzná počas platnosti tejto zmluvy. 

 

4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena v Euro bez DPH  

- sadzba DPH v % a výška DPH v Euro  

- navrhovaná zmluvná cena v Euro vrátane DPH. 

 

5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH upozorní.  

 

6. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 

 

7. Prijaté ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača.  

 

8. Fakturácia a úhrada za predmet zákazky sa uskutoční podľa časti B.3 Obchodné podmienky 

dodania predmetu zákazky a to prevodom na bankový účet predávajúceho.  

 

9. Fakturovať bude uchádzač len skutočne odobraté množstvo tovaru.  

 

10.  Deň doručenia faktúry je deň zaevidovania v podateľni verejného obstarávateľa. 
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B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

                   Návrh rámcovej zmluvy 

 

Rámcová zmluva 

o odbere pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet č. .... 

 
uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších    

predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Záhradnícke a rekreačné služby  

Sídlo:    Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica  

Zastúpený:   PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:   4017189020/7500 

IBAN:   SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

IČO:  00183075  

DIČ:    2020459221  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 

Dodávateľ:  

Sídlo:  

Zastúpený:  

Zapísaný:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IČO:  

DIČ:  

(ďalej len „dodávateľ“)  

(pre spoločne označenie objednávateľa a dodávateľa aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej zmluvy ( ďalej len „zmluva“) použil postup 

zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov. Východiskovým  podkladom na 

uzavretie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača zo dňa ................... (doplní uchádzač) 

predložená v procese verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: 

„ Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa“ 
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Článok II.  

        Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je nákup pohonných hmôt - motorovej nafty zodpovedajúcej norme 

STN EN 590 a automobilového bezolovnatého benzínu zodpovedajúceho norme STN EN 228 

(ďalej len PHM) pre prevádzku motorových vozidiel objednávateľa na princípe akceptácie 

palivových kariet vydaných dodávateľom vo výdajných miestach – čerpacích staniciach 

dodávateľa predovšetkým v meste Banská Bystrica a v prípade potreby aj na celom území 

Slovenskej republiky a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Zoznam čerpacích 

staníc dodávateľa v meste Banská Bystrica akceptujúcich palivové karty tvorí Prílohu č. 1.   

 
2. Poplatok za vydanie a používanie palivovej karty je 0,- Eur. 

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

základe objednávky odberateľa. Objednávka môže byť doručená poštou, faxom alebo e-mailom. 

V objednávke odberateľ uvedie údaje uvedené v bode 4 tohto článku.  

 

4. Na základe prvej objednávky dodávateľ dodá najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia záväzný 

počet palivových kariet. Objednávka bude obsahovať aj zoznam evidenčných čísel vozidiel (EČV) 

odberateľa, na ktoré majú byť palivové karty vydané a miesto dodania. Odovzdanie a prevzatie 

palivových kariet bude potvrdené podpisom povereného zamestnanca odberateľa a dodávateľa. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počet palivových kariet sa môže počas platnosti a účinnosti zmluvy 

meniť v závislosti od aktuálnych potrieb odberateľa. Dodávateľ  vystaví nové palivové karty na 

základe písomnej objednávky odberateľa. Odovzdanie nových palivových kariet sa vykoná 

protokolárne. 

 

6. Vlastníkom palivových kariet je a počas trvania účinnosti zmluvy ostáva dodávateľ. Odberateľ je 

povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne dodávateľovi stratu, zničenie alebo 

poškodenie palivovej karty, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne 

dodávateľovi. 

 

7. Platnosť palivovej karty je viazaná na platnosť a účinnosť tejto zmluvy. V prípade skončenia 

platnosti a účinnosti zmluvy je odberateľ povinný protokolárne vrátiť palivové karty v posledný 

deň účinnosti zmluvy dodávateľovi. 

 

8. Dodané karty musia spĺňať nasledujúce požiadavky:  

a) použitie karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu – PIN kódu, s 

možnosťou zmeny tohto PIN – kódu; 

b) možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM; 

c) dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť na každú palivovú kartu blokačný systém, ktorý zahŕňa 

zablokovanie karty, vydanie náhradnej karty, možnosť nahlásenia karty na zaradenie na 

blokačnú listinu nepretržite počas 24 hodín; 

d) vydanie kariet na EČV, v prípade požiadavky odberateľa aj na meno vodiča, alebo iného 

označenia podľa určenia; dodávateľ dostane zoznam EČV odberateľa. 
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9. Dodávateľ sa zaväzuje:  

a) že dodané karty budú po dobu ich platnosti spôsobilé na použitie na dohodnutý účel; 

b) realizovať vydanie dodatočnej karty v lehote do 8 dní po doručení objednávky; 

c) za vydanie a správu karty na bezhotovostný nákup PHM počas celej účinnosti zmluvy 

neúčtovať žiadny poplatok, pretože náklady spojené s vydaním palivovej karty a jej 

správou v systéme sú zahrnuté do výške poskytovanej zľavy za 1 liter PHM; 

d) zobrazovať prehľad čerpania PHM, kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom 

internetového pripojenia do systému správy palivových kariet dodávateľa; 

e) garantovať výšku poskytovanej zľavy na každý 1 liter PHM, ktorú dodávateľ bez ohľadu na 

celkový odber PHM počas účinnosti zmluvy. 

 

10. Predpokladané množstvo odberu PHM počas trvania zmluvy je: 

a) motorový benzín 45 000 litrov 

b) motorová nafta   120 000 litrov 

 

Finančný limit vereného obstarávateľa počas trvania zmluvy je 200 000 EUR bez DPH. 

 

11. Podmienky a pravidlá používania palivových kariet neupravené zmluvou sa budú riadiť 

obchodnými podmienkami pre používanie palivových kariet dodávateľa, ktorú tvoria 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 2, pokiaľ takého obchodné podmienky dodávateľ 

má. 

 

Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpnou cenou sa rozumie aktuálna jednotková cenníková cena PHM znížená o poskytnutú zľavu. 

Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

 

2. Výška pevne dohodnutej zľavy sa bude pri  nákupe PHM uplatňovať  nasledujúcim spôsobom:  

- Z aktuálnej priemernej (cenníkovej) ceny za 1 liter PHM v EUR bez DPH platnej v čase 

odberu pohonných hmôt sa zníži o výšku dohodnutej zľavy v EUR bez DPH. K takto 

vypočítanej cene za 1 liter PHM bude prirátaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konečnú cenu za 1 liter PHM, uhradí 

na základe vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ. Výška zľavy v Eurách je záväzná počas 

platnosti tejto zmluvy. 

 

3. Dodávateľ  garantuje počas celej doby plnenia zmluvy zľavu vo výške .............. (doplní uchádzač) 

EUR bez DPH na čerpaný liter PHM. 

 

4. Zľava podľa predchádzajúceho bodu je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy, 

a to za každý liter PHM, ktorý bude natankovaný. 

 

5. Dodávateľ nemá nárok na vyčerpanie celkového maximálneho finančného limitu objednávateľa 

podľa čl. II. bod 10 zmluvy. 
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6. Dodávateľ  nebude účtovať žiadne prirážky a poplatky ku kúpnej cene nakupovaných PHM. 

 

7. Súčasťou odberu PHM je vystavenie a odovzdanie písomného dokladu dodávateľom 

odberateľovi, ktorý obsahuje údaj o skutočnom množstve odobraných PHM, údaj o aktuálnej 

jednotkovej cenníkovej/totemovej (vybrať z ponúknutých možností) cene odobratých PHM 

zníženej o vysúťaženú zľavu bez DPH, následne sa pripočíta DPH a údaj o celkovej kúpnej cene 

s DPH skutočne odobratých PHM. 

 

8. Fakturačným obdobím pre fakturáciu je obdobie od prvého do posledného dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. Dodávateľ je povinný vystaviť po uplynutí fakturačného obdobia faktúru. 

Faktúra bude vystavená do troch pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca. 

 

9. Úhrada za odbery pohonných hmôt sa bude realizovať na základe faktúry bezhotovostným 

prevodom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom. Prílohou faktúry bude 

výpis (prehľad) o odberoch PHM podľa jednotlivých palivových kariet a podľa EČV v písomnej aj 

v elektronickej forme.  

 

10. Každá faktúra bude mať náležitosti v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že bude 

obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, odberateľ je oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je 

povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú. V takom 

prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová začne odberateľovi  plynúť prevzatím nového 

resp. upraveného daňového dokladu. 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia 

 

1. Miestom dodania palivových kariet je sídlo objednávateľa: 

Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 

 

2. Miestom odberu PHM sú čerpacie stanice dodávateľa, ktoré akceptujú úhradu nakúpených PHM 

na palivové karty na území mesta Banská Bystrica (Príloha č. 1) a v prípade potreby čerpacie 

stanice dodávateľa v rámci celého územia Slovenskej republiky. 

 

3. Dodávateľ je povinný priebežne oznamovať zmeny v zozname výdajných miest - čerpacích staníc 

dodávateľa na území mesta Banská Bystrica, ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných 

hmôt na palivové karty vydané dodávateľom, a to písomne alebo elektronicky. Zoznam 

čerpacích staníc tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy s aktuálnymi údajmi ku dňu uzatvorenia zmluvy. 

Zmeny v zozname výdajných miest predávajúceho nie sú dôvodom na uzatvorenie dodatku 

k zmluve. 
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Článok V. 

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a zodpovednosť za škody 

 

1. V prípade, ak dodávateľ nedodá palivové karty v dohodnutej lehote, množstve, akosti alebo na 

miesto uvedené v zmluve (resp. v objednávke), odberateľ má právo uplatniť si nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Dodávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

odberateľa.  

 

2. V prípade, ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ má právo uplatniť si 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje 

výšku zmluvnej pokuty. 

 

4. Dodávateľ a odberateľ sú povinní uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobili porušením povinností 

uvedených v tejto zmluve druhej zmluvnej strane v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v 

celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.  

 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

3. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných, podpísaných a 

datovaných dodatkov na základe súhlasu oboch zmluvných strán.  

 

4. Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu s 

dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

5. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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6. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmiernou 

cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory 

cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.  

 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020 od nadobudnutia jej účinnosti alebo do 

vyčerpania finančného limitu 200 000 EUR bez DPH (uvedeného aj v čl. II. bod 10 zmluvy), podľa 

toho ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy a to: 

a) Príloha č. 1 Zoznam čerpacích staníc dodávateľa v meste Banská Bystrica akceptujúcich 

palivové karty;  

b) Príloha č. 2  Obchodné podmienky pre používanie palivových kariet dodávateľa (ak ich má 

dodávateľ vypracované). 

 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrží dodávateľ a 2 

rovnopisy obdrží odberateľ.  

 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

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

 

Za objednávateľa:                                                                   Za dodávateľa: 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Šabo 

     Riaditeľ 

Záhradnícke a rekreačné služby 
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Prílohy súťažných podkladov 

 

Zoznam príloh: 

1.    Vyhlásenie uchádzača 

2.    Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1 

  

                                              Vyhlásenie uchádzača  

 
 

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa alebo sídlo:  

IČO:  

 

 

1. Vyhlasujem(e), že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na 

predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v rámci zadávania podlimitnej zákazky na predmet 

zákazky „Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa“  

 

 

2. Vyhlasujem(e), že všetky predložené údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

 

 

3. Vyhlasujem(e), že predkladám(e) iba jednu ponuku a nie som (sme) v zadávaní predmetnej zákazky 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

   pečiatka, meno a podpis uchádzača 
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Príloha č.2 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
„Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa“ 

 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno  

Adresa alebo sídlo  

IČO  

 

 

 

Kritérium č. 1: Výška zľavy v EUR bez DPH za 1 liter PHM (uviesť na 4 desatinné miesta)              

Zľava v EUR za 1 liter PHM bez 

DPH 
DPH 20% 

Zľava v EUR za 1 liter PHM s 

DPH 

   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú výšku zľavy celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 

uchádzač upozorní. 

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť výšku zľavy, ktorú bude uchádzač počas trvania zmluvy uplatňovať zo 

svojej aktuálnej priemernej (cenníkovej) ceny (určenej ako vážený aritmetický priemer cien pohonných hmôt na 

všetkých čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky). 

 

 

Kritérium č 2: Počet čerpacích staníc na území mesta Banská Bystrica 

Počet čerpacích staníc uchádzača v meste 

Banská Bystrica akceptujúcich platbu 

prostredníctvom palivovej karty. 

 

 

Som – nie som platcom DPH (nehodiace sa preškrtnite) 

 

 

 

 

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

   pečiatka, meno a podpis uchádzača 

 

 

 


