Váš list č./zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/tel.

370/66/2021/1/161

Ing. Kapustová
033/3236434

Trnava
5.5.2021

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
ZsNH – tovary
Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, zabezpečujú v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov výber dodávateľa pre predmet zákazky
„Bezhotovostný nákup PHM“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Mestské služby mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:
Ing. Andrea Tomašovičová
IČO:
00598135
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Kapustová,
Tel.:
033/3236434
e-mail:
katarina.kapustova@msmt.trnava.sk
internetová adresa:
www.sprava.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín a motorová
nafta (ďalej len „PHM“) - dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku
bezhotovostnej úhrady za odobraté PHM vo všetkých čerpacích staniciach uchádzača a jeho
zmluvných partnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných
PHM v súlade s požadovanými technickými a zmluvnými podmienkami.
Špecifikácia PHM podľa STN:
1. Bezolovnatý benzín
Bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 (alebo „ekvivalent“) a vyšším musí spĺňať
minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle
normy STN EN 228 podľa aktuálneho znenia. Benzín musí byť dodávaný na použitie podľa
ročných období.
2. Motorová nafta

Motorová nafta s cetanovým číslom 51 a vyšším a musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a
technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 podľa aktuálne
platného znenia. Motorová nafta musí byť dodávaná na použitie podľa ročných období.
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Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém.
Verejný obstarávateľ požaduje:
1.Bezplatné
vydanie
palivovej
karty
s magnetickým
prúžkom
alebo
čipom,
označenej identifikačným číslom, s možnosťou priradenia karty ku konkrétnemu vozidlu podľa
evidencie verejného obstarávateľa a zabezpečenej jedinečným PIN kódom.
2. Možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM pre jednotlivé karty.
3. Bezplatné vykonávanie transakcií s palivovými kartami na území SR po celú dobu platnosti
zmluvy.
4. Bezplatné dodatočné vydávanie alebo zablokovanie palivových kariet na základe doručenia
žiadosti verejného obstarávateľa (vrátane stratených).
5. Pri každom použití karty vystavenie dokladu (blok), ktorý bude obsahovať údaje o nákupe.
6. Prehľad transakcií k jednotlivým palivovým kartám za kalendárny mesiac (podľa fakturácie)
s uvedením typu PHM, množstva, aktuálnej ceny za 1 liter PHM s uplatnením poskytnutej
zľavy a celkovej ceny za transakciu.
Informácie o rozsahu predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová
ponuka. Uvedené množstvá PHM sú stanovené na základe skutočne čerpaných pohonných hmôt
v lehote od 1.6.2020 do 30.4.2021 a nie sú pre plnenie zmluvy záväzné, slúžia iba na
získanie zľavy pre položky PHM. Objem čerpania PHM a aj počet aktívnych kariet sa bude
v lehote trvania zmluvy meniť podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje, poskytnúť verejnému obstarávateľovi v lehote
trvania zmluvy pri bezhotovostnom nákupe zľavu z aktuálnej ceny za 1 liter PHM. Táto zľava
pre jednotlivé typy paliva bude vcenovej ponuke vyjadrená v eur bez DPH (4 desatinné
miesta).
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30163100-0, 09132100-4, 09134100-8
3. Lehota dodania tovaru: od 1.6.2021 do 31.5.2022 alebo dosiahnutia limitu pre ZsNH,
podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr
4. Miesto plnenia: výdajné miesta uchádzača alebo jeho zmluvného partnera na území mesta
Trnava a SR.
5. Súťažné podklady v elektronickej forme:
5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky
5.2 Príloha č. 1 – Cenová ponuka
6. Mena a ceny ponuky:
6.1 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
a musí byť uvedená v eurách.
6.2 Cena za predmet zákazky vychádza z ocenených položiek podľa prílohy č. 1. Uchádzač
v ponuku uvedie pri položkách PHM priemernú cenu za rok 2020, zľavu bez DPH pre mernú
jednotku a následne vypočíta zľavnenú cenu za mernú jednotku a ceny celkom za uvedené
objemy.
6.3 Cenu za predmet zákazky tvorí suma všetkých položiek v prílohe č. 1 a musí zahŕňať všetky
náklady spojené s plnením špecifikovaného predmetu zákazky.
6.4 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH
6.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
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7. Obsah ponuky:
7.1 Doplnená a štatutárnym zástupcom potvrdená príloha č.1: Cenová ponuka - s uvedením
cien a poskytnutých zliav a celkovej ceny za predmet zákazky.
7.2 Zoznam čerpacích staníc uchádzača alebo zmluvného partnera na území mesta Trnava.
7.3 Návrh zmluvy o bezhotovostnom nákupe PHM prostredníctvom palivových kariet podľa
§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v jednom vyhotovení, s doplnenými údajmi o uchádzačovi a potvrdený štatutárnym
zástupcom uchádzača. Predložený návrh nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo
výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie
cenovej ponuky
a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
8. Podmienky účasti:
8.1 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:
8.1.1 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.
8.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
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.
8.2 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.
8.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 8.1
a 8.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení
podmienok uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako ďalší v poradí.
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal musí
obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
- obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta podnikania,
- označenie „PHM – NEOTVÁRAŤ“.
9.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na adresu
verejného obstarávateľa: Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01
Trnava.
9.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 18.5.2021 do 10.00 hod.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH.
11. Vyhodnotenie ponúk:
11.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovená
v súlade s bodom 6. tejto výzvy bude najnižšia.
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11.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponuky.
12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:
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.
13. Ostatné podmienky:
13.1 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk zašle verejnému
obstarávateľovi elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 1. výzvy:
- čestné vyhlásenia podľa bodu 8.1.2 a bodu 8.2 výzvy potvrdené oprávneným zástupcom
(vzor poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi),
- vyhlásenie o zhode, resp. certifikát motorovej nafty s cetánovým číslom 51 a vyšším,
spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, alebo ekvivalentnej vydaný autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov s platnými technickými špecifikáciami,
- vyhlásenie o zhode, resp. certifikát bezolovnatého benzínu s okt. č. 95 a vyšším,
spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 228, alebo ekvivalentnej vydaný autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov s platnými technickými špecifikáciami.
13.2 S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu o bezhotovostnom nákupe
PHM v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov po predložení dokladov podľa bodu 13.1 tejto výzvy.
13.3 Úhrada za dodané palivo bude realizovaná na základe čiastkových faktúr, vystavených za
každý kalendárny mesiac k poslednému dňu daného mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní.
13.4 Súčasťou faktúry bude prehľad realizovaných transakcií podľa jednotlivých kariet
s uvedením typu paliva, množstva, aktuálnej ceny za MJ, ceny zníženej o zmluvnú zľavu
a celkovej ceny transakcie.
13.5 Poskytnutá zľava bude uplatnená v mesačnej fakturácií, je záväzná a v lehote trvania
zmluvy nemôže byť zmenená.
13.6 Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne iné poplatky okrem tých, ktoré sú
uvedené v ponuke uchádzača.
13.7 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky,
verejný obstarávateľ po splnení podmienok účasti uvedených v bode 8. príjme ponuku
uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí.
13.8 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 neprijať žiadnu ponuku.
13.9 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.

Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka MSMT

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka
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