Vyhlasovateľ obchodnej súťaže : Solar 2009 a.s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
k obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

na

Predmet zákazky:
„Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb.“

V Trnave, 11. decembra 2018

Ing. Katarína Macurová
obchodný riaditeľ Solar 2009, a.s.
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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV
1.

Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže - obstarávateľa predmetu zákazky:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:

Solar 2009, a.s.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
50 248 685
SK2120271241
Ing. Katarína Macurová
+421 905 884 751
macurova@solar2009.sk

1.2. Predmet zákazky
1.2.1
Názov predmetu zákazky: „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb“
1.2.2
Zatriedenie predmetu zákazky pre hlavný predmet zo Spoločného slovníka
obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
Doplňujúci slovník
09132100-4 Bezolovnatý benzín – SUPER 95, kvalita STN EN 228, KKN 2710 12 45
09134100-8 Motorová nafta, STN EN 590, KKN 2710 20 11
a) pre mierne pásmo:
– motorová nafta pre letné obdobie DIESEL (trieda B),
– motorová nafta pre zimné obdobie DIESEL (trieda F),
– motorová nafta pre prechodné obdobie DIESEL (trieda D),
b) pre extrémne klimatické podmienky:
– extra zimná motorová nafta DIESEL (arktické pásmo 2).

Motorové palivá budú dodávané v požadovanej akosti a objeme na miesta
dodania určeného obstarávateľom ako kupujúcim v jednotlivých objednávkach.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí B.2 Opis predmetu zákazky týchto
súťažných podkladov.

1.3. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 260 000 000 eur bez DPH a spotrebných daní.

1.4. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti.

1.5. Variantné riešenie
Obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu požadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie
zaradené do vyhodnotenia.
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1.6. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky
Hlavné miesto dodania tovaru: Je Slovenská republika. Miestom plnenia sú odberné
miesta alebo sklady PHM obstarávateľa nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky.

1.7. Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy
24 mesiacov alebo do odobratia kumulatívneho množstva 404 mil. litrov PHM, podľa
toho, čo nastane neskôr.

1.8. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.

1.9. Typ zmluvy
1.9.1 Obstarávateľ uzavrie na základe výsledku obstarávania s úspešným uchádzačom
Rámcovú dohodu („Rámcovú kúpnu zmluvu“) podľa §269 resp. § 409 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
1.9.2 Vymedzenie základných zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného
predmetu zákazky, ktoré budú obsiahnuté v návrhu zmluvnej dokumentácie tvorí
časť B.1 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky a časť B.2 Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

1.10. Lehota viazanosti ponuky
1.10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. januára 2019, primerane predĺženej
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2 týchto súťažných podkladov.
1.10.2 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľom určenej
minimálnej lehoty viazanosti ponúk, ktorá môže byť v osobitného zreteľa hodných
prípadoch zo strany obstarávateľa predĺžená do ukončenia súťaže.

2.

Komunikácia s uchádzačmi

2.1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi
2.1.1 Obstarávateľ ustanovuje pre vyhlásenú súťaž pravidlá pre komunikáciu
nasledovne:
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi
ohľadom vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnutých
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk bude uskutočňovaná
v slovenskom jazyku elektronicky priamo u zodpovednej osoby na adrese
macurova@solar2009.sk.
2.1.2 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti
a prípadne dohodnutia termínu prevzatia písomnosti alebo termínu osobného
doručenia písomnosti s kontaktnou osobou obstarávateľa uvedenou v bode 1.1
týchto súťažných podkladov. Telefonická komunikácia je možná v pracovných
dňoch v čase od 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod..
2.1.3 Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na každú požiadavku o vysvetlenie údajov
uvedených v súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr do 6 dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
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2.1.4 Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré zašle všetkým jemu známym záujemcom najneskôr šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

2.2. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky
Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je potrebná.

3.

Príprava ponuky

3.1. Vyhotovenie ponuky
3.1.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie
jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
3.1.2 Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v
týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo
ich úradne osvedčené kópie.
3.1.3 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
"Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
"Ostatné".
3.1.4 Uchádzač predkladá obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe a predloží ich
súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD), pričom ak ide
o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú
sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky.
3.1.5 Pamäťové média CD/DVD nosiče je potrebné vložiť do samostatného obalu –
obálky pre časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“, ktoré treba označiť identifikačnými
údajmi o uchádzačovi a súťaži. Ďalej je potrebné postupovať tak, ako by tento obal
– obálka, tvorila jeden samostatný list ponuky pre časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“.
3.1.6 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na
CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných
právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť v prípade potreby priamo
použité na ich zverejnenie alebo poskytnuté v prípade kontroly.
3.1.7 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa týchto súťažných
podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s
identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné
informácie.
3.1.8 Ponuka uchádzačov vyzvaných na účasť v druhom kole obsahuje len časť „Kritéria“.

3.2. Jazyk ponuky
3.2.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku Slovenskej republiky.
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3.2.2

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.

3.3. Mena a ceny uvádzané v ponuke
3.3.1 Uchádzačom navrhovaná zľava z ceny za dodaný tovar, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách ako konečná v požadovanej štruktúre, bez
DPH a spotrebnej dane.
3.3.2 Cena za dodaný tovar musí byť konečná a musí zahŕňať všetky súvisiace náklady
uchádzača ako predávajúceho.
3.3.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu za predmet plnenia v bode A.2.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:
▪ navrhovaná zmluvná cena bez DPH uvedená v eurách,
▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH uvedená v eurách.
3.3.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

3.4. Zábezpeka ponuky
3.4.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 500 000,- € ( slovom päťstotisíc eur).
3.4.2 Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov uchádzačom na
bankový účet obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
3.4.3 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa.
3.4.3.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet obstarávateľa vedený
vo: Tatra banka a.s. Bratislava, číslo účtu:
(IBAN): SK42 1100 0000 0029 4901 9938
SWIFT: TATRSKBX
variabilný
symbol: „IČO
uchádzača“
s uvedením
nasledujúcich
identifikačných údajov uchádzača: pre identifikáciu platby - Obchodný
názov, resp. obchodné meno spoločnosti/živnostníka, variabilný symbol –
IČO, do poznámky – „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb.“
3.4.3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti
zábezpeky spôsobom zloženia finančných prostriedkov na účet obstarávateľa
trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
3.4.3.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľa podľa
bodov 3.4.3 bude uchádzač vylúčený.
3.4.3.4 Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov
na účet obstarávateľa musí byť súčasťou ponuky.
3.4.4
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
3.4.4.1

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so
sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky
v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti
bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk.
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3.4.4.2

Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných
prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

3.4.4.3

Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 3.4.4, bude
uchádzač z užšej súťaže vylúčený.

3.4.5

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač za splnenia podmienok
uvedených v bode 3.4.

3.4.6

Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty
viazanosti ponúk:
-

3.4.7

3.4.6.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet
Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet
obstarávateľa podľa bodu 3.4.3, obstarávateľ zábezpeku uvoľní najneskôr do 7
kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví
banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako
zábezpeka.
3.4.6.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky uchádzača
- Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (obstarávateľ)
neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej
platnosti.
Obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní
odo dňa
- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho obstarávateľ vylúčil z
tohto obstarávania, alebo ak obstarávateľ zruší tento postup zruší,
- uzavretia zmluvy.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej
zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Predĺženie
platnosti zábezpeky zabezpečí uchádzač do 10 dní po tom, ako mu obstarávateľ
oznámil predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzač v tejto lehote doručí
obstarávateľovi doklad o predĺženej platnosti bankovej záruky, inak bude uchádzač
vylúčený.
3.4.9
Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač:
- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť rámcovú kúpnu zmluvu
3.4.8

3.5 Obsah ponuky
3.5.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť, týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Ostatné" a
osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá"
3.5.2 Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom časť „Ostatné“:
3.5.2.1 Identifikačné údaje uchádzača, označenie súťaže: „Nákup pohonných hmôt a
súvisiacich služieb.“ a obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených
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dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo
dokument nachádza.
3.5.2.2 Atest, resp. inšpekčný certifikát (pre každý druh dopytovaných typov palív),
teda motorovej nafty podľa STN EN 590 a automobilového benzínu s okt. č. 95
podľa STN EN 228, ktorý uchádzač ponúka pre účely tejto súťaže a to aj pre ich
jednotlivé kategórie ak ich uchádzač v ponuke uvedie;
3.5.2.3 Povolenie uchádzača na distribúciu minerálneho oleja;
3.5.2.4 Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu uchádzača, Osvedčenie o
registrácii prevádzkovateľa daňového skladu, resp. povolenie uchádzača na
odosielanie minerálneho oleja v režime pozastavenia dane V prípade ak na
plnenie uvedeného uchádzač použije subdodávateľa, uvedie príslušné doklady
subdodávateľa;
3.5.2.5 Dokumenty preukazujúce, že uchádzač má implementovaný systém
manažérstva a kontroly kvality a ochrany prostredia v procese dodávania
ponúkaného tovaru,
3.5.2.6 Potvrdenie správcu dane, že uchádzač nemá nedoplatky na daniach, nie staršie
ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky;
3.5.2.7 Doklad preukazujúci registráciu uchádzača v registri partnerov verejného
sektora;
3.5.2.8 Vyhlásenie uchádzača, že v prípade jeho výberu ako dodávateľa tovaru
disponuje dostatočnými vlastnými technickými kapacitami umožňujúcimi
riadnu dodávku tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v tejto súťaži
V prípade ak na plnenie uvedeného uchádzač použije subdodávateľa, uvedie
príslušné doklady subdodávateľa;
3.5.2.9 Vyhlásenie uchádzača, že neporušil ustanovenia právnych predpisov, ktorých
porušenie by mohlo viesť k odňatiu povolenia odosielať minerálny olej v režime
pozastavenia dane a že má zloženú zábezpeku na colný dlh vo výške
umožňujúcej dodať tovar;
3.5.2.10
Vyhlásenie uchádzača, že disponuje pokrytím akceptačnými miestami
palivových kariet v minimálne 70 % okresov SR;
3.5.2.11
Možnosť on-line správy palivových kariet prostredníctvom web portálu
alebo iného elektronického systému ich správy;
3.5.2.12
Vyhlásenie uchádzača, že neporušil ustanovenia právnych predpisov,
ktorých porušenie by mohlo viesť k odňatiu povolenia na distribúciu
minerálnych olejov podľa zákona č. 98/2004 Z.z.
3.5.2.13
Prílohu č. 2 súťažných podkladov – zoznam subdodávateľov (ak je to na
uchádzača aplikovateľné).
3.5.2.14
Predložením ponuky uchádzač akceptuje všetky podmienky stanovené
obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných podkladoch. Má sa zato, že
všetky doklady sú platné a pravdivé a uchádzač predkladá iba jednu ponuku a
nie je v zadaní predmetnej zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku.
3.5.2.15
Podpísaný návrh Rámcovej dohody v jednom vyhotovení obsahujúci
záväzok uchádzača dodať obstarávateľovi predmet zákazky za cenu uvedenú v
ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch
najmä časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - bez
uvedenia ceny za predmet zákazky.
3.5.3 Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom časť "Kritériá"
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3.5.3.1
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa časti A.2.
Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov
(príloha č.1). Formulár musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať
v jeho mene.
3.5.3.2
Podpísaný súhlas s minimálnymi náležitosťami zmluvnej
dokumentácie na dodávku tovarov a s tým spojených služieb, obsahujúci záväzok
uchádzača dodávať obstarávateľovi predmet zákazky za cenu uvedenú v ponuke a za
ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch, najmä časti B.1
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a časti B.2 Opis predmetu zákazky.
3.5.4 V prípade skupiny dodávateľov – čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci
za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky
obstarávateľom budú spoločne zodpovedať za plnenie zmluvy.
3.5.5 V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny
dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene
všetkých členov skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov
alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny
dodávateľov.
3.5.6 Obstarávateľ si dovoľuje požiadať uchádzačov aby v ponuke bol predložený i CD nosič
s elektronicky nahratou ponukou uchádzača vo formáte .pdf, v ktorej budú informácie
označené uchádzačom za dôverné vyčiernené.

3.6 Náklady na ponuku
3.6.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
obstarávania.
3.6.2
Ponuky doručené na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 4.4.1 týchto
súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2
týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 1.9.1, prípadne 1.10.2 týchto súťažných podkladov
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto obstarávania
obstarávateľovi.

4 Predkladanie ponuky
4.1 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
4.1.1

Uchádzačom môže byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca
voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických
osôb) vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov
utvorená na požadovaný predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne vzťahy do
predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na
uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny
dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny
v tomto obstarávaní.
4.1.2
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana
alebo politické hnutie, sa obstarávania nemôže zúčastniť.
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4.2 Predloženie ponuky
4.2.1

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne
členom
skupiny dodávateľov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, obstarávateľ odporúča uviesť na obálke ponuky obchodné mená a
adresy sídla alebo miesta podnikania všetkých členov skupiny.
4.2.2
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.3.1 týchto
súťažných podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov a v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 4.4.2. týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín
doručenia ponuky obstarávateľovi.
4.2.3
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 4.4.2 týchto
súťažných podkladov, obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.

4.3 Označenie obálky ponuky
4.3.1

Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 3.5 týchto súťažných podkladov do
samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená,
zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi
podľa bodu 4.3.2 týchto súťažných podkladov.
4.3.2
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „súťaž – neotvárať“
- názov súťaže: „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb.“
4.3.3

V obálke budú vložené obidve časti v samostatných obálkach spolu s
elektronickou podobou s označením ako:
• „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb“ - „Kritériá“
• „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb“ - „Ostatné“

4.4 Miesto a lehota na predkladanie ponuky
4.4.1

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť obstarávateľovi na adresu:
Solar 2009, a.s.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
Ing. Katarína Macurová

4.4.2

Lehota na predkladanie ponúk v prvom kole uplynie dňa 20.12.2018
o 09:00 hodine. Lehota na predloženie cenovej ponuky v druhom kole uplynie dňa
10.1.2019 o 09:00.
4.4.3
Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk, bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
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4.5 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
4.5.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať
späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2. týchto
súťažných podkladov.

4.5.2

Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie 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 podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných
podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2 týchto súťažných podkladov a na
adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov.

5 Otváranie a vyhodnotenie ponúk
5.1 Otváranie ponúk
5.1.1 Otváranie ponúk označené ako časť „Ostatné.“ sa uskutoční najneskôr 20.12.2018 na
adrese:
Solar 2009, a.s.
Piešťanská 3,
917 01 Trnava
5.1.2 Otváranie ponúk časť „Ostatné“ sa uskutoční v lehote, ktorá bude stanovená vo výzve na
predkladanie ponúk, zaslanej vybratým záujemcom, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
a je neverejné.
5.1.3 Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa
tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto
časti ponuky a vylúčení ponúk uchádzačov.
5.1.4 Platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a
špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov, a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi.
5.1.5 Vylúčený uchádzač bude o vylúčení upovedomený s uvedením dôvodu vylúčenia a
lehoty, v ktorej môže podať námietku .
5.1.6 V prípade vylúčenia ponuky uchádzača bude tento uchádzač upovedomený o vylúčení
svojej ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia ponuky a lehoty na podanie námietok podľa
zákona.
5.1.7 Časť „Kritéria“
5.1.8 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria“ vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené.
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5.1.9 Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené.
5.1.10 Po otvorení tejto časti komisia:
a) zistí, či ponuka obsahuje všetky náležitosti požadované obstarávateľom
v týchto súťažných podkladov
b) platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým
požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi.
5.1.11 Obstarávateľ Zápisnicu z otvárania ponúk časti „Kritériá“– neposiela.

5.2 Preskúmanie ponúk
Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle súladu so zákonom, príslušnými verejne
dostupnými registrami a z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet
zákazky a náležitosti ponuky, ktoré obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ponuka nesmie obsahovať žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie
obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

5.3 Vysvetlenie ponúk
5.3.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o
predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
5.3.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru alebo
službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú
pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti technologických postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, či na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby 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. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ
komisia neurčila dlhšiu lehotu.
5.3.3 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 obstarávateľ ponuku vylúči.
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5.4 Vylúčenie ponuky
5.4.1 Obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
5.4.2 Obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných
na vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1
do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických
prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s
požiadavkou podľa odseku 1,
e) uchádzač nedoručí písomné 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
odseku 2,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania.
5.4.3 Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky alebo koncesie určenými obstarávateľom a obstarávateľom,
b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť
a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok
určenými obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

5.5 Oprava chýb
5.5.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
5.5.1.1 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená
od takto opravenej jednotkovej ceny,
5.5.1.2 nesprávne vypočítanej jednotkovej ceny s DPH z jednotkovej ceny bez DPH
a výšky DPH, resp. spotrebných daní; platiť bude opravená, správne vypočítaná
jednotková cena s DPH a spotrebnou daňou.
5.5.1.3 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude
jednotková cena.
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5.5.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na
plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk.
5.5.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčený uchádzač:
5.5.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo,
5.5.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 5.5.2.
týchto súťažných podkladov v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou.
Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia.

5.6 Vyhodnotenie ponúk v prvom kole
5.6.1 Komisia zriadená obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov,
ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria, určeného v oznámení o vyhlásení obstarávania a na
základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Do druhého kola vyhodnotenia ponúk vyzve len uchádzačov,
ktorý predložili najvýhodnejšie ponuky.
5.6.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je konečná cena celkom za predmet zákazky
vyjadrená v eurách bez DPH a spotrebnej dane.
5.6.3 Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria - cena celkom za predmet zákazky
vyjadrená v eurách bez DPH a spotrebnej dane, musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
V prípade, že ponuka uchádzača (celková cena za predmet zákazky) bude obsahovať viac
desatinných miest, obstarávateľ zaokrúhli cenovú ponuku matematicky.
5.6.4 Hodnotiť sa bude zmluvná cena za celý objem predmetu zákazky celkom v eur bez DPH.
5.6.5 Zostavenie poradia ponúk bude realizované komisionálnym vyhodnotením od ponuky
najnevýhodnejšej po ponuku najvýhodnejšiu o čom obstarávateľ spíše zápisnicu.
5.6.6 Uchádzači, ktorí predložia tri najlepšie ponuky budú obstarávateľom písomne vyzvaní
k účasti v druhom kole.

5.7 Vyhodnotenie ponúk v druhom kole
5.7.1 Komisia zriadená obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov,
ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria, určeného v oznámení o vyhlásení obstarávania a na
základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
5.7.2 V druhom kole bude obstarávateľ hodnotiť iba kritérium cena za celý objem predmetu
zákazky celkom v eurách bez DPH a spotrebnej dane.

6 Dôvernosť
6.1.

Dôvernosť obstarávania

6.1.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú počas
prebiehajúceho procesu vyhláseného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať
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uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím
osobám.
6.1.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore
s všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a pod.).
6.1.3. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len
„zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný
dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len
„pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej
len „poddodávateľ“) vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy, resp.
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený podnik,
vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade
s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez
predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa.
6.1.4. Obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania
zmluvy, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom
alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej
hospodárskej súťaži.

7. PRIJATIE PONUKY
7.1.

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

7.1.1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované podľa bodu 5.6
týchto súťažných podkladov, bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
7.1.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že obstarávateľ jeho ponuku
prijíma. Neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že
neuspeli s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení
obstarávateľ uvedie poradie uchádzača na ktorom sa jeho ponuka umiestnila a
lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

7.2.

Uzavretie zmluvy
Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá
v zmysle ustanovení §269 a §409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

8. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV
8.1.

Obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v
úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety
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subdodávok (uchádzač vyplní prílohu č. 2 súťažných podkladov subdodávateľov)
8.2.

Zoznam

Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v rámcovej dohode najneskôr v čase
jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia.

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1 Kritériá na hodnotenie ponúk
1.1 Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 281 a nasl. zákona č.513/1991Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1.2. Kritérium: cena za celý predmetu zákazky bez DPH a spotrebnej dane.

2 Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
2.1 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenia kritéria do Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.
2.2. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien v
eur bez DPH a spotrebnej dane za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eur, uvedených v
jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria. Po určení poradia na
základe predložených ponúk v papierovej podobe, obstarávateľ vyzve uchádzačov, ktorí
predložili tri najlepšie ponuky a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na účasť v druhom
kole.
2.3 Pridelenie poradia:
2.3.1 Ponuky sa zoradia podľa výšky celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky. Najnižšej
ponuke bude pridelené prvé miesto. Každej drahšej cenovej ponuke bude pridelené miesto n+1
(druhej najnižšej ponuke bude pridelené 2. miesto, tretej najnižšej ponuke bude pridelené 3.
miesto,...).
2.3.2 Členovia komisie overia poradie ponúk uchádzačov svojim podpisom v zápisnici.

3 Úspešnosť ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého Kritérium na hodnotenie ponuky bolo
najnižšie.
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B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne náležitosti rámcovej zmluvy:
Navrhnutá zmluva musí obsahovať minimálne náležitosti v súlade s požiadavkami právnych
predpisov a tiež ustanovenia nižšie, ako aj ustanovenia na ktorých sa budúce zmluvné strany
v rámci rokovaní o jej uzatvorení dohodnú. V zmluve musí byť uvedená možnosť splatnosti
minimálne 45 s možnosťou až 10 dní resp. možnosť predplatby podľa požiadavky kupujúceho.
Podmienky dodávok
Predávajúci bude fakturovať kupujúcemu kúpnu cenu potom, čo predmet dodania podľa
kupujúci prevzal s tým, že faktúra je splatná v lehote 45 dní odo dňa jej vystavenia.
Spôsob výpočtu ceny ako je uvedený v. A, B a C nižšie vychádza z právnych predpisov platných
ku dňu nadobudnutia právoplatnosti zmluvy v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a
jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a to tak aby presne zohľadňovala zmeny v týchto
predpisoch, alebo v prípade zmeny ceny predávajúcim, ktorá bude oznámená kupujúcemu.
Základná zľava uvedená v spôsobe výpočtu kúpnej ceny podľa A, B, C nižšie pri splatnosti 45
dní sa určí ako porovnanie ceny predávajúceho - ako úspešného uchádzača v porovnaní
podľa Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií v deň vyhodnotenia súťaže.
Predávajúci je povinný písomne oznámiť zmenu ceny e-mailom alebo faxom do 16.00 hod.,
pričom nová cena je platná od 00.00 hod. nasledujúci deň.
Fakturácia:
- predávajúci je oprávnený fakturovať len za dodaný tovar
kupujúcemu, a to na základe dodacieho listu z terminálu, plniaci list z autocisterny slúži na
kontrolu dodaného množstva. Na plniacom liste z terminálu je uvedená skutočná teplota a
množstvo pri plnení autocisterny, prepočet množstva na 15oC (fakturačné množstvo), merná
hmotnosť a prepočet dodávky na kilogramy.
Odberné podmienky: - odvolávku na konkrétnu dodávku zasiela kupujúci spravidla do
12.00 hod., pokiaľ sa požaduje dodávka na nasledujúci deň. Uvedené platí v pracovných dňoch
pondelok – piatok.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do konca nasledujúceho pracovného dňa odo dňa
prijatia/akceptácie odvolávky kupujúceho.
Prípadné reklamácie je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho písomne
reklamačným listom, elektronickou poštou alebo faxom bezodkladne od ich zistenia
najneskôr do konca záručnej doby. Reklamácia uplatnená faxom a elektronickou poštou
(e-mail zodpovednej osoby za predávajúceh) musí byť následne doložená písomným
originálom zaslaným nasledujúci pracovný deň po uplatnení si reklamácie faxom alebo
elektronickou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo na inú písomne oznámenú adresu, v
ktorej kupujúci uvedie číslo faktúry resp. dodacieho listu a dôvod reklamácie.
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A.
Podmienky dodávok nafty prostredníctvom zavážok
Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach nafty predávajúcim prostredníctvom zavážok do
nádrží kupujúceho (tzv. benkalorov) za týchto podmienok:
Tovar:
DIESEL (NM triedy B, D, F) – nafta motorová, kvalita STN EN
590, kód kombinovanej nomenklatúry: 2710 19 43
Orientačné množstvo: cca 160 000 000 litrov nafty/rok
Balenie:
autocisterny predávajúceho
Parita dodania:
CPT (dopravné náklady sú započítané do ceny tovaru) alebo FCA
(odber na výdajných termináloch predávajúceho)
Splatnosť faktúry:
45 kalendárnych dní od dátumu dodani
Prevod vlastníctva:

okamihom stočenia tovaru/nafty do nádrže kupujúceho

Ponuková cena na parite CPT (Incoterms 2010): podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu
predloženia súťažnej ponuky …………. EUR/1 000 litrov – zľava …….. EUR / 1000 litrov
Cena tovaru: výpočet ceny nafty pre kupujúceho pri splatnosti faktúr …. dní: Základná cena
(podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky ……… / 1000
litrov) – zľava ……….. EUR / 1000 litrov + spotrebná daň ……………. EUR / 1000 litrov =
……………. EUR / 1000 litrov cena nafty pre kupujúceho bez DPH.
Ponuková cena na parite FCA (Incoterms 2010): podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu
predloženia súťažnej ponuky:
……………. EUR/ 1000 litrov – zľava ………….. EUR / 1000 litrov
Cena tovaru: výpočet ceny nafty pre kupujúceho pri splatnosti faktúr … dní: Základná cena
(podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky ………… EUR /
1000 litrov) – zľava ………. EUR / 1000 litrov + spotrebná daň ………… EUR/1000 litrov = ……….
/1000 litrov cena nafty pre kupujúceho bez DPH.

Podmienky dodávok automobilového benzínu prostredníctvom
zavážok
Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach automobilového benzínu predávajúcim
prostredníctvom zavážok do nádrží kupujúceho (tzv. benkalorov) za týchto podmienok:
B.

Tovar:
SUPER 95 – automobilový benzín, kvalita STN EN 228, kód
kombinovanej nomenklatúry: 2710 11 45
Orientačné množstvo: cca 40 000 000 litrov automobilového benzínu/rok
Balenie:
autocisterny predávajúceho
Parita dodania:
CPT (dopravné náklady sú započítané do ceny tovaru) alebo FCA
(odber na výdajných termináloch predávajúceho).
Splatnosť faktúry:
45 kalendárnych dní od dátumu dodania
Prevod vlastníctva: okamihom stočenia tovaru/benzínu do nádrže kupujúceho
Ponuková cena na parite (Incoterms 2010):
podľa aktuálneho platného cenníka
ku dňu predloženia súťažnej ponuky: ……….EUR / 1000 litrov – zľava ………… EUR / 1000 litrov
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Cena tovaru: výpočet ceny benzínu pre kupujúceho pri splatnosti faktúr 45 dní: Základná
cena (podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky …………….
1000 litrov) – zľava …………. EUR / 1000 litrov + spotrebná daň ………….. EUR / 1000 litrov =
……………. EUR / 1000 litrov cena benzínu pre kupujúceho bez DPH.

Ponuková cena na parite FCA (Incoterms 2010): podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu
predloženia súťažnej ponuky: ………. / 1000 litrov – zľava ……….. EUR / 1000 litrov
Cena tovaru: výpočet ceny benzínu pre kupujúceho pri splatnosti faktúr 45 dní: Základná
cena (podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky ……….. EUR /
1000 litrov) – zľava …………. EUR / 1000 litrov + spotrebná daň ………… EUR / 1000 litrov =
………. EUR / 1000 litrov cena benzínu pre kupujúceho bez DPH.

C.
Podmienky dodávok PHM – Palivové karty
Predávajúci sa zaväzuje vydať palivové karty kupujúcemu, špecifikované v Popise palivových
kariet, ktorý tvorí prílohu rámcovej zluvy (ďalej len karta alebo karty) a umožniť
kupujúcemu používanie kariet v zmysle podmienok zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje vydané karty
prijať a používať podľa podmienok zmluvy, zaplatiť kúpne ceny nakúpených PHM/tovarov
podľa podmienok ustanovených v rámcovej zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach PHM predávajúcim pre kupujúceho prostredníctvom
Palivových kariet predávajúceho za nasledovných podmienok:
Tovar:
Orientačné množstvo:
Miesto plnenia:
Splatnosť faktúry:
Ponuková cena:

Cena PHM:

PHM
cca. 4 000 000 litrov PHM/rok
Slovenská republika – ČS predávajúceho,
45 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry

kúpna cena palív sa rovná priemernej maloobchodnej jednotkovej cene
konkrétneho paliva zverejnenej na webe predávajúceho v čase nákupu
paliva
výpočet ceny PHM pre kupujúceho:
Priemerná maloobchodná jednotková cena bez DPH (podľa aktuálneho
platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky) nafta motorová
………. EUR/liter – zľava ………. EUR/liter = ………… EUR/liter kúpna cena
PHM pre kupujúceho bez DPH.
Priemerná maloobchodná jednotková cena bez DPH (podľa
aktuálneho platného cenníka ku dňu predloženia súťažnej ponuky)
automobilového benzínu … … … … . EUR/liter – zľava …………….. EUR/liter
= …………… EUR/ liter kúpna cena PHM pre kupujúceho bez DPH.

Fakturácia:
predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru len za dodané PHM
kupujúcemu, ako súhrnnú faktúru za opakované dodania tovarov a služieb evidovaných
prostredníctvom kariet v priebehu fakturačného obdobia, t.j. za dodania od 1. do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca a od 16. do posledného dňa príslušného mesiaca so
splatnosťou 45 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
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dohodnutú kúpnu cenu PHM. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu poplatok za
vydanie karty vo výške ……. EUR, ktorý je splatný na základe faktúry vystavenej predávajúcim do
45 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zľava z kúpnej ceny pre kupujúceho bude priamo
odpočítaná z kúpnej ceny bez DPH vo faktúre.
Iné podmienky zmluvnej dokumentácie:
Doba trvania:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 24 mesiacov od podpisu zmluvy alebo do vyčerpania
predpokladaného množstva palív kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Zmluvu je možné
zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán.
Zodpovednosť:
Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojej
povinnosti zo zmluvy a je povinná ju nahradiť, okrem prípadov keď preukáže, že porušenie
povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatnení a úhrade
škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 - 386 Obchodného
zákonníka.
Vyššia moc:
Nepovažuje sa za porušenie zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje
zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a
bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku
túto prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare,
teroristický útok, prerušenie dodávok ropy, živelná pohroma, atď.). Na základe
požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností
vylučujúcich zodpovednosť/vis maior, ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia.
Mlčanlivosť:
Kupujúci i predávajúci sa zaväzujú, že všetky údaje a fakty o druhej zmluvnej strane a o jej
činnosti v súvislosti so zmluvou a jej plnením, o ktorých sa táto dozvedela akýmkoľvek
spôsobom (s výnimkou obsahu tejto zmluvy, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
platných právnych predpisov), bude považovať za dôverné informácie, ktoré neposkytne tretej
strane a nepoužije ich na iný účel ako na plnenie zmluvy.
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
a) sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia zmluvnej strany, ktorá tieto
informácie získala stanú verejne prístupnými, alebo
b) boli preukázateľne predávajúcemu alebo kupujúcemu dostupné alebo známe už
pred nadobudnutím platnosti zmluvy a neboli predmetom žiadneho záväzku mlčanlivosti,
alebo
c) sa predávajúci alebo kupujúci dozvedel od tretej strany, ktorá nie je povinná
zachovávať mlčanlivosť, alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
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B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka pohonných hmôt - automobilového benzínu podľa normy
STN EN 228 a motorovej nafty podľa normy STN EN 590 (ďalej len „PHM“), na princípe
akceptácie platobnej palivovej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady
za odobraté pohonné hmoty vo výdajných miestach predávajúceho, vrátane vystavenia
a dodania palivových kariet, zúčtovaním dodaných PHM, poskytovania finančných a iných
služieb spojených s ich dodávkou a dodávkou PHM do skladovacích nádrží na pohonné
hmoty (ďalej len „nádrž“) kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia (miesto nádrže)
a ostatných služieb spojených s dodávkou a podľa špecifikácie uvedenej v týchto súťažných
podkladoch.
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
09132100-4 Bezolovnatý benzín SUPER 95, Kvalita STN EN 228, KKN 2710 12 45
09134100-8 Motorová nafta, , podľa sezónnej dostupnosti s možnosťou odberu aj motorovej
nafty pre arktické pásmo (AP2) KKN 2710 20 11

3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
404 000 000 litrov PHM po dobu platnosti rámcovej zmluvy.
4. Uchádzač musí zabezpečiť:
4.1 komplexnú dodávku predmetu zákazky minimálne v sortimente podľa Technickej
špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v tejto časti „B.2 Opis predmetu zákazky“,
týchto súťažných podkladov.
4.2 realizáciu dodávok priebežne v čase platnosti rámcovej dohody a na jej základe
zadávaných zákaziek formou uzavretých kúpnych zmlúv, v požadovaných množstvách a
v dohodnutých termínoch,
4.3 komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do
miesta plnenia (náklady na dopravu a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru musia
byť súčasťou ponúkanej kúpnej ceny za tovar).
5. Technické špecifikácie predmetu zákazky:
5.2 Špecifikácia PHM podľa STN
a) bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95
Benzín musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky
a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 alebo s prémiovými parametrami
ktoré budú tieto prekračovať.
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Benzín musí byť dodávaný na použitie podľa ročných období (podľa národnej prílohy
k STN EN 228. Letné obdobie od 15. 04. do 30. 09. v triede prchavosti A; Zimné
obdobie od 16. 11. do 28/29. 02. v triede D; Prechodné obdobie od 01. 03 do 14. 04.
a 01. 10 do 15. 11. v triede C1)
b) motorová nafta
Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky
a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 alebo s prémiovými parametrami
ktoré budú tieto prekračovať.
Motorová nafta musí byť dodávaná na použitie podľa ročných období (podľa medznej
teploty filtrovateľnosti; od 15. 04. do 30. 09. v triede B; od 01. 03 do 14. 04. a 01. 10
do 15. 11. v triede D; od 16. 11. do 28/29. 02. v triede F; pre oblasti s veľmi nízkymi
teplotami - arktická motorová nafta)
6. Dodávka PHM do odberných miest:
Dodávka PHM do odberných miest určených obstarávateľom, vrátane služieb spojených s
dodávkou a dopravy do miesta plnenia (na parite FCA, CPT v súlade s Incoterms 2010)
-

dodanie PHM najneskoršie do 48 hodín od doručenia záväznej objednávky,
možnosť zadania záväznej objednávky telefonicky a následne potvrdenej
písomne (e-mail),
v prípade osobitnej požiadavky obstarávateľa vedieť zabezpečiť prepravu aj
železnicou,
náklady na dopravu do miesta plnenia musia byť súčasťou kúpnej ceny PHM,
resp. poskytované bezplatne.

7. Miesto plnenia
Je Slovenská republika. Miestom plnenia sú skladovacie a výdajné miesta PHM - miesta
nádrží obstarávateľa s možnosťou odberu najmä autocisternami ale v prípade osobitnej
požiadavky aj prostredníctvom železničnej prepravy.
8. Platnosť rámcovej dohody
Rámcová dohoda sa uzavrie na dobu určitú do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy alebo do
vyčerpania predpokladaného množstva palív podľa bodu 3 časti B.1 súťažných podkladov
(80 mil. litrov bezolovnatého benzínu a 320 mil. litrov motorovej nafty a 4 mil. litrov
prostredníctvom palivových kariet) obstarávateľom, podľa toho, čo nastane neskôr.
9. Termín plnenia
9.1 Priebežne po dobu platnosti rámcovej dohody.
9.2 Dodávka PHM na platobné karty vo výdajných miestach predávajúceho sa vyžaduje 24
hodín denne v minimálne jednej čerpacej stanici v každom krajskom meste.
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9.3 Termín plnenia jednotlivých dodávok PHM do nádrží nesmie prekročiť lehotu 48 hodín
od doručenia záväznej objednávky.
10. Garancia rovnakej ceny
Uchádzač musí garantovať rovnakú cenu za tovar a rovnaké obchodno-dodacie podmienky
nezávisle od miesta plnenia, bez nárokov na úhradu nákladov na dopravu a ostatných
nákladov spojených s dodávkou.

11. Garancia dodania
Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky s vlastným personálnym a technickým
vybavením, prípadne technickým a personálnym vybavením vlastných subdodávateľov
alebo zmluvných partnerov.
12. Záruky, Záručné podmienky, Garancie, Reklamácie
a) Záručné podmienky, záručno – reklamačné podmienky na dodávané PHM v súlade s platnou
právnou úpravou Slovenskej republiky.
b) Poskytované garancie – je potrebné uviesť.
c) Podmienky reklamačného konania.
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PRÍLOHA Č.1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
(vyplní uchádzač)

1.

Obchodné meno uchádzača:

2.

Adresa alebo sídlo uchádzača:

3.

Názov zákazky: „Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb.“

4.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
bez DPH a bez SD

Názov tovaru

Predpoklada
ná spotreba
na 2 roky v
litroch

BA natural 95 do
veľkokapacitných
nádrží obstarávateľa
BA natural 95 odber
na
výdajných
termináloch
predávajúceho
MN
do
veľkokapacitných
nádrží obstarávateľa
MN
odber
na
výdajných termináloch
predávajúceho
MN a BA natural 95
odberom
prostredníctvom
palivových kariet
Celková
predpokladaná
zmluvná cena

80 miliónov

Jednotková
Zľava
cena platná
k lehote
na
predkladanie
ponúk

Jednotková DPH
cena
po v %
zľave bez
DPH a SD

Jednotková Celková
cena
cena s DPH bez DPH a SD
a SD

litrov

320
miliónov
litrov
4 milióny
litrov
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Celková predpokladaná cena za predmet zákazky bez DPH a SD (spotrebných daní)
= ............................... eur

Dátum:

..................................................................................
meno a podpis oprávnenej osoby / osôb uchádzača
odtlačok pečiatky
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PRÍLOHA Č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (AK JE UCHÁDZAČOM APLIKOVATEĽNÉ)
IDENTIFIKÁCIA SUBDODÁVATEĽA

PREDMET SUBDODÁVKY
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