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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATE ĽA 

Názov organizácie: Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov 
Adresa organizácie: Štefánikova 786, Bardejov, 085 01 
Kontaktná osoba: Petr Cingel 
Telefón: 054 / 4860500, 0911420115                    Fax:   054 / 474 81 13                  
  E-mail: bapos@bapos.sk;cingel@centrum.sk 
 

2 PREDMET OBSTARÁVANIA  
2.1 Názov predmetu obstarávania: Motorová nafta (MN tr. B, D, F) do nadzemnej nádrže - v objeme cca 100 000 litrov. 
2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet z Hlavného slovníka: 09134100-8 
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných 

podkladov  B.2 Opis predmetu obstarávania. 
 
3 VARIANTNÉ RIEŠENIE  
3.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
3.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 
4 M IESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
4.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu obstarávania: BAPOS m. p. Bardejov, ul. Štefánikova 786 
4.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu obstarávania: 1 rok od 1.7.2014 - 30.6.2015. 
 
5 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

Predmet obstarávania bude financovaný: z rozpočtu obstarávateľa 
 
6 VEREJNÁ ZMLUVA  
6.1 Typ verejnej zmluvy na dodanie tovaru: kúpna zmluva 
6.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu obstarávania tvorí časť  súťažných 

podkladov  B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, vrátane časti  B.2 Opis predmetu obstarávania. 
 
7 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY  
7.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej obstarávateľom do 15.6.2014. 
7.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy 

bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľa alebo ak bude začatá 
kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie 
o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie 
lehoty viazanosti ponúk. 

7.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 7.2. 

 
Časť II. - Dorozumievanie a vysvetľovanie 

8    DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATE ĽOM A UCHÁDZA ČMI  
8.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa 

uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť 
doručené osobne, poštovou zásielkou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, podaných so zaručeným 
elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. ( postup pri el. aukcii podľa – zákona o VO) 

8.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo 
podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa 
tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania tejto informácie. ( postup pri el. aukcii 
podľa– zákona o VO) 

 
8.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah 

alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona 
a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná 
forma. 

 
9    VYSVETĽOVANIE A  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  
9.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, uvedených 

v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená metóda verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch 
alebo iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek 



z uchádzačov podľa bodu 8 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: BAPOS m. p. 
Bardejov, Štefánikova 786, Petr Cingel, tel. 054 / 4860500, fax 054 / 474 81 13, mobil 0911420115. 

9.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 9.1 sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie 
doručená najneskôr  v lehote podľa  § 100, ods. 1, písm. e), zákona o verejnom obstarávaní. 

9.3 Časť III. - Príprava ponuky 
10    VYHOTOVENIE PONUKY  
 
10.1 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. 

10.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

10.3 Štruktúra ponuky  - § 39, ods.6 – zákona o verejnom obstarávaní. 
 
11    JAZYK PONUKY  
11.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný 
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. 

 
12    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v EURÁCH, Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť 
stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

12.2 Uchádzač k oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie 
predmetu obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v časti súťažných podkladov B.2 
Opis predmetu obstarávania. 

12.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
12.3.1 navrhovaná zmluvná cena  bez DPH, 
12.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
12.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

12.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  
DPH, upozorní v ponuke. 

 
13    OBSAH PONUKY 
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

13.1.1 vyhlásenie uchádzača , že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované 
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny, ( v časti ostatné) 

13.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa 
časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených 
potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, ( v časti ostatné) 

13.1.3 dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných 
podmienok dodania predmetu obstarávania musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, ( v časti  kritériá). 

13.1.4 Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie uchádzača podľa bodu 13.1.1 a ďalšie potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa bodov 13.1.2 a 13.1.3, resp. podľa § 32,ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní,  bude táto 
ponuka z verejnej súťaže vylúčená. 

13.2               Štruktúra ponuky  - § 39, ods.6 – zákona o verejnom obstarávaní. 
 
13.3.    Uchádzač predloží ponuku aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumety,   

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 otlačku pečiatky. – pamäťové médium bude súčasťou obálky „Kritériá“. 

 



 
 

 
14    NÁKLADY NA PONUKU  
14.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
14.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 18.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2, sa 

počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 7 uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

 
Časť IV. - Predkladanie ponuky 

15   UCHÁDZA Č OPRÁVNENÝ PREDLOŽI Ť PONUKU 
 
15.1 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo 

skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov 
utvorená na dodanie predmetu obstarávania, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, má vytvoriť do termínu 
stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 požadovanú právnu formu. ( musí mať právnu subjektivitu) 

15.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže 
nesmie zúčastniť. 

15.3 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 15.2, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia/braná do úvahy a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

15.4 Spĺňa ustanovenia § 26, ods. 1 – zákona o verejnom obstarávaní. 
 
16   PREDLOŽENIE PONUKY  
16.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z 

členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v svojom mene/za seba predloží ponuku vo verejnej 
súťaži, nemôže súčasne/zároveň predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny. 

16.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 17 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu uvedenú v bode 18.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2. V prípade, ak uchádzač predloží 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi. 

16.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 16.2, obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 
17  OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY  
17.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne 

zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 17.2. 
17.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

 

17.2.1 adresa uvedená v bode 18.1, 
17.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
17.2.3 označenie „verejná súťaž – neotvárať“, 
17.2.4 označenie heslom verejnej súťaže „nafta 2014“. 

18   M IESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  
18.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov 
Obec (mesto):  Bardejov                    PSČ:     085 01 
Ulica:  Štefánikova               Číslo: 786 
Poschodie:  II.                              Číslo miestnosti: 3-sekretariát riaditeľa 

18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17. 4. 2014 o  12:00 hod. 
18.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.2, vráti sa uchádzačovi 

neotvorená. 
 
19    DOPLNENIE , ZMENA A  ODVOLANIE PONUKY  
19.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk podľa bodu 18.2.  
19.2 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 18.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2 a na adresu podľa bodu 18.1. 

 
Časť V. - Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

20    OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI  
Otváranie obálok : Otváranie obálok v časti ostatné sa uskutoční dňa 22.4.2014 o 9 00 hod. – Bardejovský 
podnik služieb, BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, II.NP – zasadačka.  (Otváranie obálok v časti 
kritériá – § 41, ods. 3) 



 
20.1.Otváranie ponúk nie je verejné (§ 100, ods.6, písm.g), pretože bude prebiehať elektronická aukcia (§ 43 
ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní). Otváranie obálok bude prebiehať podľa § 41 – zákona o verejnom obstarávaní. 
20.2. Ak by při otváraní ponúk v časti ostatné došlo k vylúčeniu uchádzača obstarávateľ bude postupovať podľa § 
33 – zákona o verejnom obstarávaní. 

 
21    PRESKÚMANIE PONÚK  
21.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

21.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 13,  
21.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto 

súťažných podkladoch. 
21.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných 
podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

21.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa podľa bodov 21.1 a 21.2 bude z verejnej súťaže 
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
22    HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
22.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  

22.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
22.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
22.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia   
22.1.2.2 technickej spôsobilosti uchádzača.  

22.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok 
účasti  
22.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, 
22.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne, 
22.2.3 ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 

22.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 22.1 sa bude posudzovať z  dokladov 
predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov  a pri 
skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 22.2. 

22.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov  A.2 
Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený. 

22.5 Splnenie podmienok účasti možno preukázať podľa § 32, ods. 11 – zákona o verejnom obstarávaní. 
 
23    OPRAVA CHÝB  
23.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  

23.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom, 
23.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho 

násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 
23.1.3 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, 
23.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny 

súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 
23.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného 

súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených 
na hodnotenie ponúk. 

23.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
23.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
23.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 23.2 v lehote 6 dní odo dňa 

doručenia žiadosti na vysvetlenie navrhnutej neobvykle nízkej ceny. 
23.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
24    HODNOTENIE PONÚK – ELEKTRONICKÁ AUKCIA  
 
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 21.1 a 21.2 a neboli z verejnej súťaže vylúčené, 
budú  zaradené do elektronickej aukcie.  

 
Informácie o použití elektronickej aukcie 

� Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie 



nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví 
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania 
výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

� Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena.  
Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny  bez DPH.  

� Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel 
aukcie. 

�  Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený 
v súťažných podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

1. cena 

 

       

� V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom 
upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie 
zmeny jedného kroku nie je nastavené  

       

� V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk 
uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia  cena 
(najlepšia ponuka) a aktuálna cena uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj 
údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do 
skončenia e-aukcie podľa serverového času.  

� Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 60 minút (slovom: šesťdesiat minút), 
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

� Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.  časový limit, 
ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným 
koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do 
skončenia elektronickej aukcie. 

� Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov  k zaevidovaniu 
nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia 
predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť 
k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto 
skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov 
k zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.  

� Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých 
ponuky neboli vylúčené. 

� Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné 
ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.  

� Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk 
administrátorom. Kontaktná e-mailová adresa administrátora  je: bapos@bapos.sk, telefón: 
054/4860509, 0944184401 (Ing. Ivan Vasilčin).  

� Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, 
ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú 
komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými 
prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. 



� Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa 
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na 
účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na 
internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie 
okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, 
zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.  

� Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej 
aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež 
upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia. 

� Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na 
adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne 
preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj 
prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.  

� Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického 
pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese 
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom 
odporúčame  skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité  technické zariadenia a pripojenia 
spĺňajú požadované technické podmienky: 

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox  ver.3.x, Opera 
10.x, Chrome 7.x a vyššie, 

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 
 komunikácie so serverom, 

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

� V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného 
plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom 
nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite 
administrátor informovať všetkých uchádzačov.    

 

  
 

Ďôležité upozornenie: 
 
    Vzhľadom na nastavenie servera sa cena v el. aukcii bude zadávať v centoch : 
 
Príklad :  
 
1,0000 €  = 100,00  
1,1009 €  = 110,09 
1,1100 €  = 111,00 
1,1199 €  = 111,99 
 

Časť VI. - Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
25    DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
25.1 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 vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého 
súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. 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 atď.). 

25.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
25.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), 

akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej 
len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane 
ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 
zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ 
od obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich 
pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude 
možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. 

 
26    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY  
26.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom 

obstarávateľa dotknuté, môže postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Časť VII. - Prijatie ponuky 
27   OZNÁMENIE O  VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  
27.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená obstarávateľ bezodkladne zašle výsledok vyhodnocovania 

ponúk podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. 
28    UZAVRETIE ZMLUVY  
28.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá do  15.6.2014 
28.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk podľa bodu 7.1.t.j.15.6. 2014 
28.3 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred uzavretím 

zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľa alebo ak bude 
začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá 
rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo 
uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 7.2. 

 

28.4 A.2  PODMIENKY Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV  
1 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POD ĽA § 26 ZÁKONA O  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ  
 
1.1.  Uchádzač o účasť vo verejnej  súťaži musí splniť podmienky podľa § 26 ods. 1, čo preukáže dôkaznými prostriedkami 

podľa § 26 ods. 2 v plnom rozsahu alebo potvrdením úradu nie starším ako tri mesiace a čestným prehlásením 
1.2  Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže niektorý z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní,, nahradiť čestným vyhlásením v prípade, ak sa v krajine jeho sídla požadovaný doklad nevydáva. 
ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského  štátu neupravuje inštitút 
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,správnym orgánom,notárom,inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.  
2 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA FINAN ČNÉHO A EKONOMICKÉHO 

POSTAVENIA  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, 
že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy 
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je 
z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/ 
ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva 
s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým 
prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k 
finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. 
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: 
 
2.1. § 27. ods. 1 písm.d – prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky za posledné tri hospodárske 
roky  alebo od vzniku podnikania, ak je kratšia ako 3 roky, ktorý musí byť najmenej 325 tis. EUR za jeden rok alebo 
ekvivalentná výška  vyjadrená v  cudzej mene. Uchádzač predloží ako dôkaz Výkaz ziskov a strát (za roky 2011-2013) 
overený príslušným Daňovým úradom. Doklady predloží ako originály alebo úradne overené kópie .Pri prepočte inej meny 
na EURO sa použije platný kurz ECB , platný ku dňu predkladania ponúk. 
3 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI  



Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie predmetu 
obstarávania ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého 
alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý 
riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:  
3.1 zoznamom úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s plánovanou zmluvou na 

dodanie požadovaného predmetu obstarávania, potvrdených zmluvným partnerom/odberatelom, v počte minimálne 5 
zmluvných dodávok, uskutočnených za obdobie roku 2013 ktorých zmluvná cena jednotlivo činí aspoň  100  000,00 
EURO. 

3.2 Doklad potvrdzujúci , že uchádzač je výrobcom alebo jeho zmluvným odberateľom, resp. je dovozcom ponúkaného 
tovaru,uchádzač uvedenú skutočnosť dokladuje originálom , resp. overenou fotokópiou zmluvy s výrobcom alebo 
dovozcom tovaru alebo ich vyhlásením o tom , že uchádzač je jeho zmluvný partner 

3.3 Certifikát zhody motorovej nafty vystavený výrobcom a vyhlásenie zhody s platnými technickými špecifikáciami 
výrobcu v súlade s platnou STN EN 590. 

3.4 Certifikát riadenia kvality ISO 9001:2008 a vyšší alebo opis opatrení , použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality 
3.5 Certifikát enviromentálneho riadenia kvality ISO 14 001:2004 a vyšší alebo opis opatrení použitých uchádzačom na 

zabezpečenie enviromentálnej kvality riadenia 
3.6 Certifikát systémov riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001 alebo opis opatrení, použitých 

uchádzačom na zabezpečenie riadenia ochrany zdravia 
3.7 V zozname odberateľom potvrdených dôležitých dodávok/úspešne splnených zmlúv uchádzač uvedie:  

3.7.1 názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, 
3.7.2 názov a stručný opis predmetu plnenia,  
3.7.3 dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za dodávku predmetu plnenia; v prípade 

rozdielu údajov medzi cenou dohodnutou a skutočne fakturovanou a uhradenou uviesť odôvodnenie rozdielu 
týchto cien,  

3.7.4 dohodnutý zmluvný termín uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia a skutočný termín 
uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia; v prípade rozdielu údajov medzi dohodnutým a skutočným 
termínom uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia uviesť odôvodnenie rozdielu týchto termínov 
dodávky,  

3.7.5 údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera/odberateľa, potrebné pre overenie si požadovaných informácií, 
3.7.6 potvrdenie/autorizovanie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby odberateľa s uvedením mena 

a priezviska, funkcie a podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa, 
 
  Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa § 32, ods.11, zákona o verejnom obstarávaní. 
Dôležité upozornenie : 
 

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je 
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného 
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného 
obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom 
obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na 
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 

      Na skutočnosť, že preukazuje splnenie podmienok účasti týmto spôsobom uchádzač v ponuke výrazne upozorní. 
Obstarávateľ následne overí uvedenú skutočnosť. V prípade, že sa preukáže toto upozornenie jako nepravdivé bude 
uchádzač zo súťaze vylúčený. 
 
 
 
 
 
A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNE NIA 

 



1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky sú: 
1.1 cena za dodanie predmetu obstarávania v EURO/liter do nádrže  (bez DPH ) 
 

2 Maximálne bodové ohodnotenie, ktoré je možné prideliť najvýhodnejšiemu návrhu na plnenie podľa bodu 1, ktorý je 
uvedený v ponukách uchádzačov:  
2.1 cena za dodanie predmetu obstarávania v €                                                                         max. počet 100 bodov 
Maximálny počet pridelených bodov :                                                                                                           100 
 

3 Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií podľa bodov 1 tejto časti súťažných podkladov a spôsob vyhodnotenia 
ponúk podľa jednotlivých kritérií bude nasledovný: 

 
3.1. cena za dodanie predmetu obstarávania v € 
3.2. Hodnotí sa absolútna cena v EURO bez  DPH  na jeden liter motorovej nafty do nádrže kupujúceho  pri cenách 

platných ku dňu predkladania ponuky. ( 1. poradie a maximálny počet bodov bude pridelený ponuke s najnižšou 
poskytovanou cenou s tým , že počet bodov pridelených ostatným bude v priamej úmere k najnižšej cene –  
najnižšia ponuka/hodnotená ponuka * max.počet bodov za kritérium)  

       
B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA 

 
1 Uchádzač vo svojej ponuke - zmluve o kúpe - musí uviesť minimálne tieto údaje:  

1.1 Zmluvné strany 

1.2 Predmet plnenia zmluvy 

1.3 Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie 

1.4 Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

1.5 Miesto dodania predmetu obstarávania 

1.6 Cena predmetu obstarávania  ( v návrhu zmluvy uvedie uchádzač text...dosiahnutá v el. 

aukcii) 

1.7 Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1.8 Dodacie podmienky 

1.9 Platobné podmienky 

1.10 Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 

1.11 Náhrada škody 

1.12 Riešenie sporov 

1.13 Lehota splatnosti faktúr – 30 dní 

 

 B.2  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 

1. Názov predmetu obstarávania: Motorová nafta pre dieselové motory automobilov 

 

2. Úroveň kvality: Diesel (MN trieda B,D,F), STN EN 590 656 506, CS: 27101941, 

alebo ekvivalent. 

 



3. Množstvo: Predpokladané množstvo potreby obstarávateľa pre dobu trvania 

zmluvy je cca 100 000 litrov. Je rozdelené na 12 mesačných dodávok dodaných do 

nadzemnej nádrže na Štefánikovej ulici na základe telefonickej objednávky. 

 


