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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa tovaru  

 

 na predmet zákazky: 
 

„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“ 
 

v súlade so  zákonom č. 343/2015  Z.z. o verejnom  obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a  so Smernicou  k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT. 

( § 117  ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou - Tovary ) 
 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou: 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov organizácie:      Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
     Sídlo organizácie:        Hlavná  17,  917 01 Trnava 
     Štatutárny zástupca:    Mgr. Peter Pčolka, PhD. 
                                          (poverený vedením SKaŠZ mesta Trnava) 
     IČO:                              00 598 135 
     Kontaktná osoba:         Mgr. Anna Kučerová - technický  úsek 

     Telefón:                       +421 33 3236 437         
     Fax:                             +421 33 5936 241 
     Elektronická pošta:       anna.kucerova@skasz.trnava.sk 
     Internetová adresa:      www.sprava.trnava.sk 
 
2.  Predmet zákazky: 

2.1 Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup:  

• bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové 
a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len „benzín“) 

• motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky 
a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 (ďalej len „nafta“) 
 

a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača, resp. zmluvných 
partnerov uchádzača za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach  uchádzača na území mesta 
Trnava a Slovenskej republiky, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt zmluvných partnerov 
uchádzača na území mesta Trnava a  Slovenskej republiky.  
 
Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, resp. STN EN 590 
a Vyhláška MŹP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 
prevádzkovej evidencie o palivách. 
 
Nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo do vozidiel 
a pracovných strojov verejného obstarávateľa, ako aj do akýchkoľvek nádob používaných na transport 
pohonných hmôt. 
 
Predpokladané množstvo: 

• Benzín 
Predpokladané množstvo spotreby bezolovnatého automobilového benzínu v priebehu trvania 
zmluvy vychádza zo spotrebovaného množstva bezolovnatého automobilového benzínu za obdobie 
od 01.04.2019 – 31.03.2020, t.j. 8500 l / 12 mesiacov 
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• Nafta 
Predpokladané množstvo spotreby motorovej nafty v priebehu trvania zmluvy vychádza zo 
spotrebovaného množstva motorovej nafty za obdobie od 01.04.2019 – 31.03.2020, t.j. 8800 l / 12 
mesiacov. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade 
potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo čerpať nižšie alebo vyššie množstvá, ako sú 
predpokladané. Prípadné nevyčerpanie alebo prečerpanie  pohonných hmôt sa nepovažuje za porušenie 
zmluvy.  
 
2.2. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie palivových kariet v počte 20ks, ktoré musia byť 

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

 
Podmienky verejného obstarávateľa pre používanie palivových kariet na odber pohonných hmôt: 
Počet palivových kariet: 20 kusov 
Bezplatné vydanie palivových kariet, ktoré musia byť opatrené magnetickým prúžkom alebo čipom. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo mať možnosť meniť tento počet počas platnosti zmluvy podľa 
aktuálnej potreby. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne skryté poplatky pri palivových kartách.  
 
Typ palivových kariet: 
Verejný obstarávateľ požaduje typ palivových kariet s vnútroštátnou platnosťou, na ktoré sa bude 
uskutočňovať nákup a čerpanie pohonných hmôt . Ochranný prvok – pri odbere zadať PIN kód. 
 
Miesto dodania palivových kariet: 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.  
Karty budú doručené osobne resp.  v uzatvorenej obálke, pričom PIN kódy ku kartám budú doručované 
samostatne.  
 
Spôsob zúčtovania:  
Rozhodujúca pre vyúčtovanie je cena paliva platná v čase jej čerpania na čerpacej stanici, ponížená 
o zmluvnú zľavu. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry, ktorú 
dodávateľ vystaví po skončení daného mesiaca. Faktúra bude vystavená vždy k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca za skutočne čerpané pohonné hmoty. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na 
príslušnú položku plnenia, celkovú cenu za položku. Prílohou každej  faktúry musí byť aj podrobný rozpis, 
v ktorom bude jednoznačne uvedené číslo karty, názov strediska, príp. EČ vozidla, druh a množstvo 
pohonných hmôt.  
 
Zľavy: 
Počítané z aktuálnej priemernej ceny 1 litra pohonných hmôt v sieti čerpacích staníc uchádzača, 
resp. čerpacích staníc zmluvných partnerov uchádzača uplatnená v mesačnej fakturácii. Táto 
zľava bude nemenná a platná počas celej doby trvania zmluvy. Vyjadrená bude v centoch za 1 l 
pohonných hmôt bez DPH (na 4 desatinné miesta), samostatne pre benzín automobilový 
bezolovnatý a  samostatne pre motorovú naftu.   
 
Podmienky verejného obstarávateľa pre služby súvisiace s palivovými kartami: 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri každom použití palivovej karty na nákup pohonných hmôt bol 
vystavený doklad (blok), ktorý bude obsahovať údaje o čerpaní pohonných hmôt.  

• Garancia bezplatného vykonávania transakcií s palivovou kartou po celú dobu jej platnosti, bezplatné 
dodatočné vydávanie palivových kariet v lehote do 5 pracovných dní od doručenia záväznej 
objednávky verejného obstarávateľa. 
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• Možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty kedykoľvek počas plnenia predmetu 
zmluvy (t.j. vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia. 

• Palivová karta  musí byť akceptovaná na miestach plnenia podľa zmluvy. 
 

2.3 Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
 

2.4 Rozdelenie predmetu zákazky:  
 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 
2.5 Možnosť predloženia variantných riešení:  
      Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  
 

3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 09132100-4 Bezolovnatý benzín 
     09134100-8 Motorová nafta 
     30163100-0 Karty na čerpanie pohonných hmôt  
                                                                     
4.  Termín dodania predmetu zákazky:  
 Po dobu 12 mesiacov bez DPH od účinnosti Zmluvy o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt 

prostredníctvom palivových kariet uzavretej na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

  
5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

    Čerpacie stanice pohonných hmôt uchádzača a čerpacie stanice pohonných hmôt zmluvných partnerov 
uchádzača, ktoré musia byť umiestnené na území mesta Trnava a na území Slovenskej republiky. 

 
6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

6.1 Výzva na predloženie ponuky 
6.2 Cenová ponuka – Príloha č. 1 

 

7.  Obsah ponuky:  
7.1 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdená „Cenová ponuka“  podľa  Prílohy č.1.  

     7.2  Platné  certifikáty  bezolovnatého  automobilového benzínu  a motorovej nafty, vystavené   výrobcom   
            a vyhlásenie o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu. Certifikáty a vyhlásenia o zhode  
            musia byť v súlade so znením vyššie uvedených noriem platných v čase predkladania ponúk. 
     7.3 Návrh Zmluvy o bezhotovostnom nákupe PHM prostredníctvom palivových kariet  (ďalej len „Zmluva“) 

v jednom vyhotovení. Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy bol vypracovaný 
v súlade so  súťažnými  podkladmi podľa časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá 
ponuku. Uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

 
8.   Mena a ceny ponuky: 

8.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR 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. 
Navrhovaná cena bude uvedená v mene euro.   

8.2 Cenová ponuka musí pokryť náklady na celý predmet zákazky ako je to uvedené vo výzve na          
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

8.3  Cena za celý predmet zákazky vychádza z ocenenej Prílohy č. 1 – „Cenová ponuka“.  
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        Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

     - navrhovaná cena bez DPH 
     - sadzba DPH a výška DPH 
     - navrhovaná cena s DPH 
8.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto  skutočnosť 

cenovej ponuke upozorní. 
 
9.    Spôsob predkladania ponúk: 
       9.1 -  Cenovú   ponuku  doručí uchádzač  v lehote  na  predkladanie  ponúk  elektronicky  na  e-mailovú     
                 adresu  kontaktnej  osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy -  anna.kucerova@skasz.trnava.sk. 
       9.2 -  Lehota na predkladanie ponúk: do 28.04.2020 do 10.00 hod. 

  
10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 
      Najnižšia cena za predpokladaný objem tovaru vrátane DPH. 

  
11. Komunikácia a dorozumievanie: 
      Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa     

bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými prostriedkami – e-mailová adresa  
uvedená v bode 1 tejto výzvy.  

 
12. Podmienky účasti: 

12.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods. 5 zákona č. 
343/2015   Z. z.  o   verejnom   obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení   niektorých   zákonov,   spĺňa  
nasledujúce podmienky:    

  12.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je 
predmetom obstarávania.  

  Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  
verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

12.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže 
úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného 
vyhlásenia.  

12.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov podľa § 23, ktorý 
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému 
obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov.  

 12.3 Ak   úspešný  uchádzač  nesplní  podmienky  účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 12.1 a 12.2  
              výzvy,  bude   z  verejného   obstarávania   vylúčený. Verejný  obstarávateľ  po   splnení   podmienok  

      uvedených  v  bodoch  12.1  a  12.2  uzavrie  zmluvu  s  uchádzačom,  ktorý  sa  umiestnil  ako         
ďalší v poradí. 

 
13. Ostatné podmienky: 

13.1  Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude najnižšia. 
13.2 Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia    

ponúk.  
     13.3 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk zašle verejnému obstarávateľovi 

elektronickou poštou na adresu podľa bodu 1. výzvy čestné vyhlásenia podľa bodu 12.1.2 a bodu 
12.2 výzvy podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. (Vzor vyhlásenia poskytne verejný 
obstarávateľ spolu s oznámením o vyhodnotení ponúk). 

13.4 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom do 5 pracovných dní od 
vyhodnotenia ponúk.  
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13.5 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 

13.6 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ  si vyhradzuje 
právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku. 

13.7 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

 

 
   

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

                     Prílohy :   Cenová ponuka (Príloha č. 1) 
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Mgr. Peter Pčolka, PhD. 
poverený vedením SKaŠZ  

mesta Trnava 


