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T-4.2-19.0 

              Záhorie 24. januára 2014  

 

 

 

Váš list č. / zo dňa             Naše číslo                                      Vybavuje /     

            VTSÚ-11-4-3/2014   Ing. Poláček/ 

          034/6970258 

 

Vec: Súťažné podklady 

 

     1.   Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

        Objednávateľ:          Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie             

                                                              266,  905 24 pošta Senica 

 

        v zastúpení:     Ing. František PETRÁŠ  

                                 riaditeľ  

        IČO:     00800902 

  DIČ:                 202065715 

  V zastúpení štatutárneho orgánu:  Ing. František PETRÁŠ 

 Osoby určené verejným obstarávateľom pre styk s uchádzačmi:  

Ing. Róbert POLÁČEK 

Tel.č. 034/697 02 58 

Fax    034/651 46 59     

 Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:     7000273692/8180 

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky 

do 199 980,00 € bez DPH 

 

3. Splnenie podmienok účasti záujemcov 

1. Záujemca o účasť v musí spĺňať podmienky účasti v zmysle § 26 ods.1  zákona  a preukáže 

ich predložením originálnych, alebo úradne overených dokladov podľa § 26 ods. 2   zákona 

predložením: 

- výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

- potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

- potvrdením Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 

- potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 

- dokladom o oprávnení dodávať tovar 

- čestným vyhlásením, že splňuje ustanovenia § 26 ods 1 písm. h)  
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- čestným vyhlásením, že splňuje ustanovenia § 26 ods 1 písm. i) a j) 

 

2.  Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného 

členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo iný rovnocenný doklad.   

 

3. Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením, pričom 

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi 

úspešný uchádzač po výzve od verejného obstarávateľa. Záujemca zapísaný v zozname 

podnikateľov ÚVO podľa § 128 ods. 1 môže predložiť namiesto dokladov  podľa bodu 1 

a čestného prehlásenia tento doklad. Ak ho nepredloží, na skutočnosť, že je zapísaný 

v zozname podnikateľov ÚVO upozorní vo vyššie uvedenom čestnom vyhlásení. 

 

4. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa 

§ 128 ods. 3. Doklady sa posudzujú podľa obsahu, pričom verejný obstarávateľ nevyžaduje 

preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe. 

 

5. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti. Doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač doplní podľa § 

132, ak ide o ich vysvetlenie, uchádzač ich doručí verejnému obstarávateľovi do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poštou. 

 

6. Verejný obstarávateľ vylúči v súlade s § 33 ods. 7) zákona z verejného obstarávania 

záujemcu, ak: nesplní vyššie uvedené podmienky účasti, predloží neplatné doklady, 

nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

7. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený 

s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138, ods. 2, písm. 

e). 

 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

ŠPECIFIKÁCIA   ZÁKAZKY 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

  

Úplný názov: „Dodávka pohonných hmôt“ 

  

2. Stručný opis zákazky 

Kúpa tovaru: 

Dodávať odberateľovi pohonné hmoty  v množstvách a za podmienok dohodnutých v kúpnej 

zmluve: 

Bezolovnatý  automobilový benzín 95 (ďalej BA 95N)  
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Nafta motorová (ďalej NM). 

 

 

3. Základné požiadavky 

 viď. obchodné podmienky 

 Bezolovnatý  automobilový benzín 95 v kvalite STN EN 228 (BA 95N)  

v predpokladanom množstve: 32 000 litrov   

 Nafta motorová v kvalite STN EN 590 (NM)  

v predpokladanom množstve:  128 000 litrov 

 Všetky ceny budú uvedené so spotrebnou daňou a s DPH (daň z pridanej hodnoty)  .  

 

  

4. Zatriedenie tovaru podľa CPV: 

 Hl. slovník: Bezolovnatý benzín – 09132100-4 

 Hl. slovník: Motorová nafta – 09134100-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vojenský technický a skúšobný ústav  

ZÁHORIE 

905 24 Senica 

 

 

 

 

Súťažné podklady 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Obsah súťažných podkladov, o ktorých v zmysle § 34 ods.1 a 2 zákona č.25/2006 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ vyhlasuje, že 

budú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka a nie je 

prípustné ich meniť. V čl. I. a V. budú v prospech úspešného uchádzača doplnené 

konkrétne údaje, ktoré budú v súlade s jeho ponukou. Uchádzač môže pripojiť svoje 

ďalšie ustanovenia ku zmluve, tieto však nesmú byť v rozpore s už uvedenými 

ustanoveniami a uchádzač ich musí riadne odôvodniť, pričom sú neprípustné 

ustanovenia, ktoré znevýhodňujú verejného obstarávateľa (kupujúceho). 

 

Kúpna zmluva 
č. VTSÚ-12-..... /2014 

 

Článok I. 

Kupujúci :                Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie (ďalej len VTSÚ) 

Sídlo :                         Záhorie,  905 01 Senica 

Registrovaný: Rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom obrany SR 

Rozhodnutím Č.p.:SEFIM-60-2/2007 zo dňa 11. januára 2007, 

Dodatok č.3.  

Zastúpený:  Ing. František Petráš, riaditeľ                          

Vybavuje:  Ing. Róbert Poláček, vedúci skupiny materiálneho zabezpečenia 

IČO:                            00800902 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:                  7000273625/8180 

Tel.:                            034/6970 258 

Fax:                             034/6514659 

E-mail:  polacekr@vtsu.sk   

 

a 

 

Predávajúci:            

Sídlo:                           

Zastúpený:   

IČO:    

Bankové spojenie :      

Číslo účtu :                  

Tel.:                             

Fax:                              

E-mail:     

uzatvorili podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto 

 

kúpnu zmluvu : 
 

mailto:polacekr@vtsu.sk
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Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

 

      Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany 

a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 

zapísanému v príslušnom registri.  

 

Článok III. 

Predmet a účel zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je  dodávka predmetu zmluvy – Pohonných hmôt s časťami:  
Bezolovnatý  automobilový benzín 95 v kvalite STN EN 228 (ďalej BA 95N) , Nafta 

motorová v kvalite STN EN 590 (ďalej NM).  

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu  Bezolovnatý automobilový benzín 95, 

Naftu motorovú typu počas doby platnosti tejto kúpnej zmluvy v 

požadovanom množstve a do miesta plnenia v zmysle bodu 4.1., v kvalite uvedenej v 

článku VI. tejto zmluvy.  

3.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy  cenu uvedenú v bode 5.1. tejto kúpnej     

zmluvy. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, 

kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné 

porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka). Predávajúci nemôže 

poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do 

miesta plnenia. 

3.4. Predpokladané množstvo predmetu zmluvy počas doby platnosti tejto kúpnej zmluvy je 

BA 95N – 32 000 litrov a NM – 128 000 litrov . 

3.5. Konkrétne množstvo predmetu zmluvy  bude závislé od ceny časti predmetu zmluvy 

v čase jednotlivých dodávok, určujúcim parametrom bude výška vyčleneného 

finančného limitu počas platnosti tejto kúpnej zmluvy a kapacity nadzemných nádrží 

BA 95N – 10 m
3
 a NM – 20 m

3
. Pridelený ročný finančný limit kupujúceho nemôže byť 

prekročený. Predpoklad jednotlivých dodávok predmetu zmluvy je spravidla 2 až 3x 

ročne v závislosti na vyššie uvedených určujúcich parametroch. 
 

 

Článok IV. 

  Miesto  a čas plnenia 

 

4.1. Miestom plnenia  častí predmetu zmluvy je VTSÚ Záhorie. Dodacia lehota častí 

predmetu zmluvy je do 31.12 2017.                     

4.2. Prevzatie predmetu zmluvy  v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho   

na  dodacom liste. Kópiu tohto  dodacieho listu a  analýzny list  predávajúci priloží k 

faktúre.  
4.3.  Kupujúci vyrozumie o termínoch dodania predmetu zmluvy  zástupcu kupujúceho. 

Miesta plnenia, konkrétne množstvá predmetu zmluvy a konkrétne dodacie lehoty 
dohodne emailovou objednávkou  Ing. Róbert Poláček č.t.: 034 6970 258. 
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4.4. Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpisom dodacieho listu a dodaním 

analýzneho listu predávajúceho k predmetu zmluvy v mieste plnenia.  

     4.5. Predávajúci je povinný umožniť vykonanie kontroly preberaného množstva a kvality         

predmetu zmluvy.   

4.6. Faktúra   musí  obsahovať   údaje  uvedené  v   zákone    NR SR    č.  222/2004 Z. z.  

o DPH .    

 

Článok V. 

 Platobné podmienky a cena 

 

5.1. Cena je určená vzájomnou dohodou v súlade so zákonom  NR SR č.18/1996 Z.z. o  

cenách v  znení neskorších predpisov. Cena predmetu zmluvy  vyplýva z ponuky 

a stanovuje cenu častí predmetu zmluvy za 1 liter takto: 

 

  

Názov, predmet a typ 
cena/liter 

so spotrebnou daňou  s 

DPH, s cenou za dopravu                  

( €/lit.) 

Koeficient 

( €/lit.) 

Bezolovnatý automobilový benzín 
95, 

  

Motorová nafta       

 

  Koeficient je suma vyjadrená rozdielom ponúknutej ceny a ceny komodity relevantného 

predajcu na slovenskom trhu. Za základ  pre porovnanie cien je vybraná cena komodít 

na najbližšej čerpacej stanici Slovnaft a.s. v deň e-aukcie.  V ďalšom období má právo 

dodávateľ predajnú cenu zmeniť v závislosti od vývoja cien komodít. Koeficient  nie je 

možné meniť. Predávajúci určí cenu s nadväznosťou na konkrétne údaje z najbližšej 

čerpacej stanice Slovnaft a.s. k danému dňu s použitím daného koeficientu. Spôsob 

určenia ceny bude počas zmluvného vzťahu nemenný. Vzájomné neodsúhlasenie zmeny 

ceny (v prípade neodôvodneného zvýšenia, nezníženia, zníženia koeficientu v zmysle 

dohodnutého postupu určenia ceny) je dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy.  

         Vo faktúre bude uvedená jednotková cena za predmet zmluvy, cena za celý dodaný 

objem so spotrebnou daňou a s DPH vrátane dopravy. 

Preprava bude uskutočňovaná v prepravných prostriedkoch predávajúceho.  

Faktúry za dodávky tovaru budú splatné v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia na účte 

predávajúceho. 

5.2. Cena predmetu zmluvy je stanovená vo výške ............................ €  ( slovom 

..................................... 00/100 eur) so spotrebnou daňou a s DPH a cenou za prepravu 

v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. Stanovená 

cena je orientačná a vychádza z cien platných v dobe vyhodnotenia súťažných 

podkladov. Jej konečná výška bude determinovaná súčasne na jednej strane so skutočne 

odobratým množstvom podľa bodu 3.4. v závislosti na  parametroch uvedených v bode 

3.5. a na druhej strane skutočnou cenou pri čiastkových objednávkach vypočítanou 

podľa bodu 5.1. tejto kúpnej zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že platby budú  
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vykonané po častiach na základe jednotlivých faktúr, pričom prípadné rozdiely budú 

dobropisované.   

5.3. V prípade omeškania  kupujúceho s úhradou faktúry,  predávajúci uplatní voči 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň 

omeškania.    

 

Článok VI. 

Kvalita tovaru, záruky 

 

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet  zmluvy v dohodnutom množstve a v kvalite 

podľa       tejto zmluvy a príslušných  noriem. 

6.2. Predávajúci   sa   zaručuje,   že   tovar   predmetu   zmluvy je  z   novovýroby.  Príslušné  

technické  podmienky  alebo normy budú uvedené na  dokladoch  (osvedčeniach 

o kvalite ), na  ktorých bude  uvedený  aj mesiac a  rok výroby.  Predávajúci   poskytuje   

na   predmet  zmluvy  záruku v zmysle sprievodnej dokumentácie. 

         Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na : 

       -  množstvo tovaru - (vnútro obalový nedostatok), do 15 dní   odo  dňa prevzatia      

tovaru v  mieste plnenia    

- kvalitu tovaru -  v záručnej dobe. 

6.3.   Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť  predávajúcemu bez  zbytočného 

odkladu  po zistení, najneskôr do  uplynutia  dohodnutej  záručnej  doby . 

6.5.   Analýzny list bude dokladom o zhode. 

 

 

Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

 7.1. Kupujúci   nadobúda užívacie právo  k  predmetu  zmluvy    po  jeho  dodaní  do  miesta  

plnenia   podľa   článku  IV.   bodu 4.1. a po  dodaní   analýzneho listu a vlastnícke   

právo  po zaplatení kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu,  zmluvná pokuta 

 

8.1. Kupujúci zodpovedá   za škodu spôsobenú osobami zúčastnenými na odovzdávaní 

a preberaní predmetu zmluvy zo strany kupujúceho. 

8.2.  Pokiaľ   vznikla   predávajúcemu   škoda   zapríčinená   kupujúcim,  je   kupujúci  

povinný  škodu  nahradiť.   

8.3.  Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu  škodu spôsobenú osobami zúčastnenými 

na odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy zo strany predávajúceho. 

8.4.  Žiadna  zo  zmluvných  strán  nie   je   zodpovedná   za   nesplnenie    svojich   

povinností          uvedených  tejto  zmluve z  dôvodu  zásahu  vyššej  moci   (   z  dôvodu  

vojny,   živelnej   pohromy,  prekážky právnej povahy t.j. zákazu plnenia, ktorý vyplýva 
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priamo zo zákona,, alebo  z úradného rozhodnutia vykonaného na základe  zákona  napr.  

zrušenia  zmluvnej strany,  zmeny   organizačného   štatútu  zmluvnej   strany,   

predčasného  odstúpenia  od  zmluvy  nezapríčineného zmluvnými stranami a pod. ). 

8.5.. Zmluvná strana, ktorá  porušila povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu je 

povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Svojej zodpovednosti sa zbaví 

v takom prípade, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť.  

8.6. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, dohodnutý  v tejto zmluve, uhradí   

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za 

každý deň omeškania.  a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v 

dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň 

omeškania. Základom pre výpočet budú ceny s DPH. 

8.7.   Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná  strana nezávisle na tom, či a 

v akej výške vznikne druhej  strane škoda. 

8.8. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní 

odo dňa ich uplatnenia. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady 

 

9.1. Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy bude dodaný podľa podmienok 

tejto zmluvy. 

9.2. Predávajúci  je  zodpovedný   za  vady  a  nedostatky   predmetu zmluvy  v  čase  

odovzdania kupujúcemu.  

9.3. Reklamáciu vád zistených pri preberaní predmetu zmluvy je  kupujúci povinný uplatniť 

pri  jeho preberaní alebo bezodkladne po ich zistení  v mieste svojho sídla najneskôr do  

piatich pracovných dní od prevzatia predmetu zmluvy. 

9.4. Reklamáciu vád  po prevzatí predmetu zmluvy je kupujúci  povinný uplatniť  

u predávajúceho písomne.  

9.5.   Kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie má právo na  odstránenie vád zistených  na 

predmete zmluvy do piatich pracovných dní od zistenia vád pri preberaní, alebo po 

dodatočnom predložení  na reklamáciu.  

 

Článok X. 

Vyššia moc 

 

10.1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane    

z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a 

bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana 

túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase 

podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, teroristická 

akcia, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany, reorganizačné 

zmeny, nepredvídateľný rast cien ropy a pod.  
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10.2. Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného 

odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto 

zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. 

Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná 

poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich 

zodpovednosť.  

10.3. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na 

odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie 

predmetu tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností 

vylučujúcich zodpovednosť. 

 

 

Článok XI. 

Obdobie trvania a vypovedanie zmluvy 

 

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle článku č. IV., bodu 4.1. tejto zmluvy. 

11.2. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedať jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

11.3. Zmluvné strany  majú právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa vyskytnú  zákonné 

obmedzenia    (napr. novelizácia zákonov), ktoré by obmedzovali alebo znemožňovali  

plnenie zmluvy. 

 

 

Článok XII. 

Ostatné dojednania 

 

12.1. Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom   

predmetu zmluvy, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné k realizácii predmetu zmluvy, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii zmluvy nevyhnutné. 

12.2. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu 

dal kupujúci v prípade, ak kupujúceho na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 

a kupujúci na ich dodržaní trval, alebo ak predávajúci ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.3. Predávajúci vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať     

s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy a podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa bude riadiť objednávkou 

kupujúceho, pokynmi kupujúceho, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán. 

12.4. Predávajúci vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu 

zákazky,  že bude všetky práce a činnosti vykonávať s celkovou odbornou 

starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so 

zodpovedajúcou kvalifikáciou a s odpovedajúcim vybavením.  
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Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

príslušnými  ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

13.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného  

oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné dojednania sú právne neúčinné.  

13.3. Zmluvné   strany   sa  zaväzujú  urovnať  všetky  spory  vzniknuté  v súvislosti  s    touto 

zmluvou predovšetkým dohodou. 

13.4. Ak  by  niektoré ustanovenie  tejto  zmluvy bolo,  alebo  sa stalo neplatným, nebudú tým  

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 

zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

13.5. Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v  troch  výtlačkoch  s  platnosťou  originálu,  pričom  

         kupujúci obdrží dva výtlačky a predávajúci jeden výtlačok. 

13.6. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali   a  že  zmluva   tak,  ako  bola  

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 

a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú  podpisy svojich štatutárnych 

orgánov. 

13.7. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť dňom   podpisu   obidvomi   zmluvnými         stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy. 

13.8. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

V  Záhorí                                                                               V ............................. 

     

        Kupujúci:                                           Predávajúci: 

 

Ing. František Petráš                                                                                       

          riaditeľ                                                                                                           
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5. Pokyny na zostavenie ponuky 

5.1 Uchádzač 

Uchádzač je fyzická osoba , právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 

dodáva požadovaný tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje stavebné práce a  predložila 

ponuku.  

 

5.2 Podmienka na predloženie jednej ponuky. 
Uchádzač môže predložiť ponuku na základe súťažných podkladov  zverejnených verejným 

obstarávateľom /www.vtsu.sk. / v zmysle zverejnenej alebo zaslanej výzvy. 

  

5.3 Náklady na ponuku 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač. 

 

5.4 Dorozumievanie so záujemcami (uchádzačmi) 
5.4.1 Odovzdávanie informácií poskytovaním vysvetlení, zasielanie žiadostí a oznámení 

ako aj iné dorozumievanie sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 

zachytenie obsahu. Dorozumievanie sa bude uskutočňovať písomne v zmysle § 16 

ods. 4.  

5.4.2 Poštovú zásielku zašle verejný obstarávateľ doručenkou do vlastných rúk a bude na 

pošte uložená päť dní. Verejný obstarávateľ bude pokladať poštovú zásielku za 

doručenú aj v prípade, ak ju záujemca (uchádzač) v stanovenej lehote (päť dní) na 

pošte neprevezme. 

 

5.5 Vysvetľovanie súťažných podkladov 
5.5.1 V prípade potreby vysvetliť súťažné podklady uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek 

zo záujemcov požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Túto žiadosť zašle  

verejnému obstarávateľovi na adresu: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 

266, 905 24 p. Senica, na meno: Ing. Róbert Poláček. 

5.5.2 Verejný obstarávateľ odpovie na každú písomnú žiadosť záujemcu o objasnenie 

súťažných podkladov najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti na 

vysvetlenie, Žiadosti musia byť doručené najneskôr do 18. februára 2014 09.00 

hod.(t.j. najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) 

Vysvetlenie bude pritom zaslané všetkým zainteresovaným záujemcom. 

 

5.6 Jazyk ponuky. 

Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky – v slovenskom jazyku. Je prípustné predložiť ponuku v českom jazyku. 

Uchádzač so sídlom mimo územia SR, okrem ČR, predloží doklady na  preukázanie splnenia 

podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka. Ak 

sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 

 

 

5.7 Vyhotovenie ponuky 
Originál ponuky musí byť vyhotovený písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo čitateľne 

perom s nezmazateľným atramentom. 
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5.8 Náležitosti  ponuky, ich úprava a podpisovanie. 

Podstatné náležitosti: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve osobitne oddelené a uzatvorené časti: 

 

5.8.1 „OSTATNÉ“ 

1. Doklady a dokumenty podľa bodu 3. Splnenie podmienok účasti záujemcov 

2. Ponuka tovaru ( uchádzač v tejto časti ponúkne (charakterizuje) tovar v zmysle požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa bodu 4. Opis predmetu zákazky). Cenu 

neuvádza (poprípade ani iné kritériá, pokiaľ sú stanovené)  

3. Čestné vyhlásenie: Súhlasím bez výhrad s obsahom Obchodných podmienok  
              podpis štatutára (oprávneného zástupcu), pečiatka uchádzača 

 

5.8.2  „KRITÉRIÁ“ 

1. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č.1)  

kritérium – cena úhrnom  vrátane DPH (ďalej len: „cena“) musí byť spracovaná   

v súlade s bodom 5.9, 

Uchádzač predloží návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č.1 k tejto 

časti. 

Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť podpísané a potvrdené uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, na základe notársky overenej plnej 

moci. 

 

Formálne náležitosti: 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom aby ponuka obsahovala:  

1. „Zoznam všetkých predložených dokumentov a dokladov“, ktoré obsahuje ponuka. 

2. Aktívnu e-mailovú adresu pre potreby e-aukcie (príloha č.1). V prípade, že táto tu nebude 

uvedená a ani inde v ponuke, verejný obstarávateľ si túto zistí a zdokumentuje z verejne 

dostupných zdrojov. Uchádzač sa týmto sám vedome vystavuje riziku chybnej  komunikácie 

počas e-aukcie.    

 

5.9 Spôsob spracovania ceny. 

5.9.1 Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. Ponúknutá cena musí byť 

spracovaná v súlade s časťou Obchodné podmienky Čl. IV. Cena. 

5.9.2 Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny sú tieto súťažné podklady. 

Jednotkové ceny obidvoch položiek budú vyjadrené so spotrebnou daňou a s DPH 

zaokrúhlené najviac na tri desatinné miesta. Ceny položiek budú obsahovať náklady 

súvisiace s dopravou. Pokiaľ nebude ponuka uchádzača obsahovať tieto náležitosti 

bude vylúčená. Ceny budú spracované ku dňu predloženia ponuky pre obidve 

komodity. 

 

5.10 Alternatívne návrhy. 

Neumožňuje sa uchádzačom predložiť variantné riešenie. 

 

5.11 Platnosť ponuky. 

Ponuky zostávajú v platnosti v lehote viazanosti ponúk do 30. apríla 2014. Ceny položiek 

podliehajú mechanizmu výpočtu podľa čl. 5.1. Obchodných podmienok.  
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6.   Predkladanie ponúk 

 

6.1 Pečatenie a označenie ponúk. 
6.1.1 Uchádzači svoje ponuky predkladajú v písomnej forme osobne alebo poštou. Ponuky 

doručia v uzavretých obálkach na adresu: Vojenský technický a skúšobný ústav 

Záhorie 266, 905 24 p. Senica ( pri osobnom doručení: Ing. Róbert Poláček ). 

6.1.2 Vonkajší obal musí obsahovať nasledovné údaje: 

a)     adresu uvedenú v bode 6.1.1 tejto časti, 

b)     označenie: 

SÚŤAŽ Pohonné hmoty - PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 

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

NEOTVÁRAŤ ! 

 

              c)   adresu uchádzača: meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti  

                    uchádzača a presnú adresu tak, aby bolo možné vrátiť ponuku neotvorenú   

                    v prípade, že bude doručená po lehote na predkladanie ponúk 

 

6.2. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuky musia byť doručené na vyššie uvedenú adresu najneskôr dňa: 26. februára 2014 do 

09,00 hod. 

 

6.3. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk. 
Ponuka, ktorú dostane verejný obstarávateľ po lehote na predkladanie ponúk, bude vrátená 

odosielateľovi neotvorená. 

   

6.4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky uchádzačom. 
6.4.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

6.4.2 Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 

splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 6.1 a doručením novej 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

6.4.3 Nová ponuka musí byť označená podľa bodu 6.1 a navyše na vonkajšom a vnútornom 

obale musí byť označenie „ZMENA“. 

 

7.   Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

7.1 Otváranie ponúk. 
7.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa  26. februára 2014 10,00 hod., na 

adrese uvedenej v bode 5.1. tejto časti, v budove VTSÚ Záhorie, kancelária vedúceho 

skupiny MZ. Otváraniu ponúk a časti ponuky označenú ako „Ostatné“ predchádza jej 

zverejnenie v profile a následne zaslanie  informácie ÚVO s dátumom otvorenia tejto 

časti. 
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7.1.2 Komisia, ktorá bude otvárať obálky s ponukami, overí neporušenosť ponuky 

a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú časť ponuky 

označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 

predložená. Výsledkom je Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako 

„Ostatné“ obsahujúca poradové čísla, obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 

všetkých uchádzačov, záznam o neporušenosti tejto časti ponuky a vyhlásenie členov 

komisie. ( § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní) 

Potom komisia postupne vyhodnotí a vykoná úkony: 

1.  Splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom 

je Zápisnica zo splnenia podmienok účasti (§ 33  ods.10)  

2. Ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom je Zápisnica z 

vyhodnotenia - splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky (primerane § 42  ods.9 vo vzťahu k časti „Ostatné“) 

Táto časť je neverejná.  

Po ukončení otvárania tejto časti ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú 

informáciu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otvorení tejto časti 

alebo 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením 

dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

7.1.3 Otváraniu časti ponuky označenú ako „Kritériá“ predchádza jej zverejnenie v profile 

na webovom sídle ÚVO(od 1.3.2014). 

Komisia po márnom uplynutí lehoty v zmysle § 41 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní otvorí časť ponuky označenú ako „Kritériá“. O tejto skutočnosti informuje 

5 pracovných dní vopred zaslaním oznámenia všetkým uchádzačom, ktorých ponuky 

neboli vylúčené. Komisia overí neporušenosť ponuky. Každú časť ponuky označenú 

ako „Kritériá“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí ako označenie časti 

„Ostatné“ a vypíše obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Táto časť 

pri použití e-aukcie je verejná (§ 43 ods.3).  

 Výsledkom je  Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

Zápisnica bude obsahovať kurzívou vyššie zvýraznené údaje a záznam 

o neporušenosti tejto časti ponuky (§ 41 ods. 5 a násl.3 zákona o verejnom 

obstarávaní) a zašle sa uchádzačom v zmysle § 41 ods.5. 

Po ukončení otvárania tejto časti ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú 

informáciu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otvorení tejto časti 

alebo 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením 

dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 
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7.2. Dôvernosť procesu verejného obstarávania. 

7.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia zmluvy sú dôverné. Komisia na 

vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby nesmú zverejniť žiadne informácie. 

7.2.2 Uchádzač môže ponuku alebo niektoré z jej častí označiť za dôverné, okrem údajov, 

ktoré sa zverejňujú. 

 

7.3 Preskúmanie ponúk. 

7.3.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky vo svojich častiach 

spĺňajú požiadavky  verejného obstarávateľa uvedené v týchto súťažných podkladoch. 

7.3.2 Skutočne zodpovedajúcou je taká ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, 

podmienkam a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov ( 5.8 Náležitosti 

ponuky – Podstatné náležitosti), bez odchýlok a bez výhrad. Ponuka uchádzača 

nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi. 

7.3.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude zodpovedať týmto súťažným podkladom, resp. 

bude s nimi v rozpore, bude vylúčená.  

7.3.4 Komisia na vyhodnotenie ponúk bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi 

vylúčené ponuky s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ o tom 

upovedomí bezodkladne vylúčeného uchádzača s uvedením dôvodu jeho vylúčenia. 

 

7.4  Vysvetľovanie ponuky uchádzačom na výzvu. 

7.4.1 V procese posudzovania, vyhodnotenia a vzájomného porovnávania ponúk môže 

komisia na vyhodnotenie ponúk podľa svojho uváženia požiadať ktoréhokoľvek 

z uchádzačov o písomné vysvetlenie jeho ponuky, pričom určí lehotu na doručenie   

vysvetlenia. Nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa 

ponuka zvýhodnila. Za zmenu sa nepovažujú odstránenia zrejmých chýb v písaní 

a počítaní ( 5.8 Náležitosti ponuky – Formálne náležitosti). Komisia na 

vyhodnotenie ponúk vylúči ponuku uchádzača ak nepredloží vysvetlenie v lehote, 

ktorú  určil. 

7.4.2 Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia na vyhodnotenie 

ponúk požiada uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny a určí lehotu na jej doručenie 

kratšiu ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.  

7.4.3 Komisia na vyhodnotenie ponúk vylúči ponuku uchádzača ak sa naplnia ustanovenia § 

42 ods.5 písm. a) až e) a ods.6. 

 

 

7.5 Vyhodnotenie ponúk. 

Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí len tie ponuky, ktoré neboli vylúčené. Pri 

vyhodnocovaní ponúk, ktoré neboli vylúčené, postupuje komisia na vyhodnotenie ponúk 

podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a podľa bodov 7.4 a 7.6 tejto časti 

(§ 43 ods. 6).  

Výsledkom je „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred začatím e-aukcie“. Zápisnica bude 

obsahovať údaje podľa § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) so stavom pred začatím  

e-aukcie. 
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Ak taký prípad nastane: 

Po vyhodnotení tejto časti ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú informáciu 

do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením 

dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

7.6 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena súčtu násobkov jednotkových cien 

obidvoch komodít s predpokladanými odberovými množstvami. 

 

 

7.7 Elektronická aukcia 

 

Verejný obstarávateľ používa na e-aukciu softvér proe.biz. Predmetom e-aukcie bude Cena 

za pohonné hmoty ako súčet oboch komodít v predpokladaných odberových množstvách 

so spotrebnou daňou a s DPH vrátane dopravy a ostatných nákladov: 

 Bezolovnatý  automobilový benzín 95 v kvalite STN EN 228 (BA 95N)  

 v predpokladanom množstve: 32 000 litrov   

 Nafta motorová v kvalite STN EN 590 (NM)  

 v predpokladanom množstve:  128 000 litrov 

Komisia údaje z ponúk a ponúknuté ceny nevylúčených uchádzačov zanesie do aukčného 

prostredia a uchádzačom zašle po vyhodnotení ponúk podľa kritérií výzvu (ďalej len 

pozvánku) na účasť v elektronickej aukcii e-mailovou poštou. V pozvánke budú uvedené 

podrobné pokyny (manuál) pre účasť uchádzača v elektronickej aukcii v zmysle § 43 ods 5 

zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií aj na webovom sídle: www.proe.biz. Po 

vyplnení (potvrdení zanesených údajov, stanovení prístupového mena a hesla) a zaslaní 

prihlášky uvedenej v pozvánke bude uchádzačovi automaticky zaslaný 10 miestny 

prihlasovací kód. Prihlášku je potrebné aby uchádzači potvrdili najneskôr do  2 pracovných 

dní odo dňa odoslania pozvánky. Pomocou tohto kódu sa uchádzač v  čase uvedenom 

v pozvánke - „Súťažné kolo“ prihlási do elektronickej aukcie(20 minút), kde môže vykonávať 

podľa svojho uváženia a vôle úpravy cien smerom nadol pre získanie predmetu zákazky 

podľa pokynov v pozvánke. Uchádzač vidí svoje políčka na zadanie svojich cien a políčka 

s najnižšími cenami. Po 10 minútach súťažného kola administrátor aukcie zverejní priebežné 

poradie uchádzačov. Tak, ako je uvedené v pozvánke, pokiaľ akýkoľvek uchádzač zmení 

svoju/e cenu/y posledné dve minúty súťažného kola, nadstavujú sa automaticky ďalšie dve 

minúty. Z tohto dôvodu doporučuje verejný obstarávateľ uchádzačom, aby mali pripravený 

svoj harmonogram maximálneho znižovania cien vopred, aby nedošlo k náhodnému 

podhodnoteniu z dôvodu omylu.  Po ukončení súťažného kola e-aukcie, komisia opätovne 

vyhodnotí ponuky. Výsledkom je „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e-aukcii“. 

Zápisnica bude obsahovať údaje podľa § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní so stavom 

po ukončení e-aukcie.  Podkladom je „Súhrnný protokol“,  Odtlačok aukčnej siene“ a záznam 

o vytvorení koeficientu podľa bodu 7.8. V prípade podania žiadosti vylúčeného uchádzača 

o opravné prostriedky, netýkajúce sa automatizovaného vyhodnocovania e-aukcie a jeho 

vyhoveniu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo e-aukciu zopakovať v lehote viazanosti 
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ponúk v termíne, ktorý určí ako náhradný, a o ktorom vyrozumie všetkých nevylúčených 

uchádzačov. Toto neplatí pri omylnom zadaní ceny. 

Ak taký prípad nastane: 

Po vyhodnotení tejto časti ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú informáciu 

do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením 

dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

7.8 Vytvorenie cenového koeficientu. 

Komisia na vyhodnotenie ponúk zdokumentuje  v deň vykonania súťažného kola e-aukcie 

jednotkové ceny obidvoch komodít na najbližšej čerpacej stanici )v našom prípade Slovnaft 

a.s. Senica) zápisom do Zápisnice z vyhodnotenia ponúk po vykonaní e-aukcie. Po vykonaní 

e-aukcie určí cenové koeficienty rozdielu cien komodít od ponúk jednotlivých uchádzačov. 

Koeficient bude použitý pre potreby zmluvných vzťahov. 

 

 

7.9 Splnenie podmienok účasti - pokračovanie 

 

Ak v prípade podľa § 32, ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti skôr a tieto boli nahradené Čestným vyhlásením verejný obstarávateľ vyzve 

víťazného uchádzača na predloženie dokladov v lehote min. 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy o ich predloženie. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za 

nesplnenie podmienok účasti. Ak je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov vedeného 

ÚVO podľa § 128, ods.1, nepredloženie tohto dokladu sa neposudzuje ako nepredloženie 

dokladov splnenia podmienky účasti. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 128 ods. 2 tento 

doklad vyžiada od ÚVO. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, verejný obstarávateľ vyhodnotí 

následne uchádzačov v 2. a 3. poradí. 

Ak taký prípad nastane: 

Po vyhodnotení tejto časti ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú informáciu 

do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením 

dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

8.   Prijatie ponuky 

8.1  Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk po skončení postupu podľa § 44 ods.1 

a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne pošle všetkým 

uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi 

oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným uchádzačom zašle oznámenie, že neuspeli, 

pričom uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie 

výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Tieto údaje súčasne 

zverejní v profile na webovom sídle ÚVO(od 1.3.2014). Úspešnému uchádzačovi 

oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel 

a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného 
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uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, 

v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138, ods.2. 

 

8.2  V prípade, že bude prijatá ponuka skupiny verejný obstarávateľ žiada, aby vytvorila 

právny subjekt z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. 

8.3  Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Uzavretá zmluva nesmie byť 

v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom.  

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy. Zmluvu verejný obstarávateľ 

po vpísaní príslušných údajov predloží v troch vyhotoveniach. 

8.4  Verejný obstarávateľ nepoužije ponuky alebo ich časti bez súhlasu uchádzačov. 

Ponuku víťazného uchádzača použije len pre účely plnenia zmluvného záväzku. 

Po ukončení vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ zašle ÚVO písomnú informáciu 

do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel že : 

- bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

s uvedením dátumu doručenia 

(§ 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

 

9.   Ďalšie informácie    
9.1  Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tejto zákazke si uchádzači platia 

v plnej výške. 

9.2  Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 14,30 

hod, v piatok od 6,00 hod. do 11,30 hod. 

 

   Ing. Róbert POLÁČEK 

vedúci skupiny materiálneho zabezpečenia

                               v.r. 

 Ing. František PETRÁŠ 

           Riaditeľ 

                                                                                                                v.r. 

Prílohy: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
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PRÍLOHA Č.1 – NÁVRH KRITÉRIA  NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
 

 

Cena stanovená dohodou ako cena maximálna a je spracovaná v súlade s ustanoveniami 

zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 

Jednotkové ceny položiek  so spotrebnou daňou a s DPH vrátane nákladov na dopravu: 

1. BA - 95N(EUR/l)             : ..................................  

2. NM (EUR/l)                     : .................................. 

        

 

Ceny položiek musia byť navrhnuté tak, aby ich súčet v predpokladaných odberových 

množstvách  BA – 95N 32 000 litrov a NM 128 000 litrov nepresiahli sumu 199 980 eur.  

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyplniť jednotkové ceny položiek v takej 

výške sumy, aké by sám  navrhol v prípade nepoužitia e-aukcie.  

 

e-mailová adresa pre účely e-aukcie:..................................................... 

 

 

 

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

                  podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať 

        za uchádzača, na základe notársky overenej 

                                  plnej moci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


