Spis číslo: 1921/2021/OEaM

Záznam číslo: 5635/2021

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky
„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivovej karty“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba : Ing. Marián Zahoranský, PhD.,
Ing. Gabriela Verebová
Telefón :
055/7208030
055/7208034
e-mail :
marian.zahoransky@kosicejuh.sk gabriela.verebova@kosicejuh.sk
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov zákazky (tovary):
„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivovej karty“
2.2 CPV: 09132100-4 – bezolovnatý benzín,
09134100-8 – motorová nafta
30163100-0 – karty na čerpanie pohonných látok.
2.3 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej len „PHM“)
prostredníctvom palivových kariet, a to:
− bezolovnatého benzínu 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 (ďalej len „benzín“),
− motorovej nafty s cetánovým 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 (ďalej len „nafta“),
na princípe bezhotovostnej akceptácie palivovej karty uchádzača resp. zmluvných partnerov
uchádzača za odobraté PHM na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho
zmluvných partnerov, vrátane bezplatného vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania
dodaných PHM.
Čerpacia stanica musí byť umiestnená na území mesta Košice v min. počte 2 ks s 24 hodinovou
prevádzkou.
Podmienky verejného obstarávateľa pre používanie palivových kariet na odber pohonných hmôt.
Predpokladaný odhadovaný rozsah/množstvo PHM spolu:
1. Bezolovnatý benzín: cca 4 600 litrov,
2. Motorová nafta: cca 2 900 litrov,
3. Palivové karty: 7 ks.
Uvedený objem čerpania PHM, ako i počet palivových platobných kariet na ich čerpanie je len
predpokladaný a môže sa meniť v závislosti od potreby objednávateľa a jej nevyčerpanie resp.
prečerpanie sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ požaduje 1x

bezplatné vystavenie dodatočných palivových kariet (na vozidlo) po nahlásení straty, odcudzenia,
poškodenia do 10 dní a zablokovanie palivovej karty do 1 hodiny od nahlásenia.
Špecifikácia palivových kariet:
- možnosť nastavenia a zmeny parametrov palivovej karty prostredníctvom online
zákazníckeho centra,
- karta opatrená bezpečnostnými prvkami s magnetickým prúžkom a čipom s PIN kódom,
- identifikátor karty nastavený podľa evidenčného čísla motorového vozidla,
- palivová karta je zároveň platobnou kartou, ktorou bude oprávnená osoba objednávateľa
bezhotovostne uhrádzať odobraté PHM,
- možnosť vernostného programu za čerpanie PHM s čerpaním bodov v autoumyvárke na
čerpacej stanici,
- použitie palivovej karty v predajnej sieti na celom území SR.
3. Obchodné a platobné podmienky:
a) Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
b) Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.
c) V cene bude zahrnutá aj DPH.
d) Cena za PHM bude uhradená na základe faktúry so splatnosťou do 14 odo dňa jej doručenia.
e) Fakturácia za daný mesiac bude vykonávaná dvakrát a to k 15. dňu a k poslednému
kalendárnemu dňu príslušného mesiaca. Dodávateľ poskytne objednávateľovi spolu s vystavenými
faktúrami súpis jednotlivých čerpaní PHM na čerpacích staniciach/výdajných miestach
v elektronickom formáte a zároveň ako prílohu k faktúre. Elektronický súbor bude možné editovať
v programe Microsoft Excel s informáciami o čerpaní PHM (dátum a miesto čerpania PHM,
odobraté množstvo PHM, identifikácia palivovej karty, druh PHM a cena odobratého množstva
PHM). Súbor bude možné zasielať aj v iných termínoch a intervaloch, ak sa zmluvne strany
dohodnú inak.
f) Dodávateľ oznámi odberateľovi miesta NONSTOP centier pre riešenie technických problémov
pre platbu kartou (telefónne čísla, e-mail).
g) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne
vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
h) Zmluva bude uzavretá na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu 24
mesiacov.
i) Čerpanie PHM sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo zo stojanu
dodávateľa do vozidiel objednávateľa a barelov na PHM.
j) Objednávateľ požaduje bezplatné vystavenie palivových kariet s identifikátorom na EČ
motorového vozidla najneskôr do 7 pracovných dní po obdržaní zoznamu vozidiel s ich EČ.
k) Objednávateľ akceptuje poplatok za zriadenie účtu, prípadne iné zriaďovateľské či režijné
náklady, ktoré dodávateľovi preukázateľne vznikli so zriadením či poskytovaním predmetu
zákazky. Poplatok bude akceptovaný v maximálnej výške 12 € s DPH za celé obdobie.
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje doručenie palivových kariet vrátane PIN kódov k palivovým kartám
v pracovnom čase na miesto určenia, t. j. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.
Miestom odberu PHM je územie Slovenskej republiky. Miestom plnenia sú výdajné miesta PHM
dodávateľa, resp. jeho zmluvného partnera plošne pokrývajúce územie Slovenskej republiky.
5. Obsah ponuky a podmienky účasti:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa,
číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k
obsahu predloženej ponuky.
b) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) a f) ZVO, t. j. je povinný mať v predmete svojho podnikania zapísané živnosti, ktoré
zodpovedajú požadovanému predmetu zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
c) Cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 8 tejto výzvy. Cenová ponuka nesmie obsahovať
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v
tejto výzve.
d) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom
a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s touto výzvou na
predloženie ponuky.
e) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
f) Zoznam čerpacích staníc, poprípade aj zmluvných partnerov.
Všetky predložené doklady budú podpísané uchádzačom, t. j. jeho štatutárnym orgánom
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za
uchádzača koná navonok. Ak bude podpisovať doklady splnomocnená osoba, súčasťou
ponuky bude aj splnomocnenie na tieto úkony.
6. Termín dodania predmetu zákazky: 24 mesiacov.
7. Platnosť cenovej ponuky: 24 mesiacov od účinnosti zmluvy.
8. Spôsob určenia ceny:
a) V cenovej ponuke uchádzač uvedie výšku poskytnutej zľavy na 1 liter pohonných hmôt bez
ohľadu na odobrané množstvo a druh PHM, ktorú uvedie v Eur s DPH.
b) Zľava musí byť zaokrúhlená na tri desatinné miesta, pričom musí byt' vyššia ako 0,000 Eur.
c) Cenu je potrebné uviesť bez DPH, s uvedením výšky DPH a cenu celkom s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je
platiteľom DPH.
d) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu
zákazky (vystavenie palivových kariet v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve,
vyhotovenie prehľadu odobratých PHM, zúčtovanie podľa požiadaviek....)
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,00 Eur bez DPH.
10. Miesto a lehota na predloženie ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať – „Palivové karty“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 18.08.2021 do 12.00 hod., pričom rozhodujúci je čas
doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4,
040 79 Košice. Ponuky doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy a budú neotvorené
vrátené späť.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Výška poskytnutej zľavy na 1 liter pohonných hmôt bez ohľadu na odobrané množstvo a
druh PHM vyjadrená v Eur bez DPH.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zároveň právo zrušiť
súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani
jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky,
- úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní,
- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania,
- ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 5
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku,
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 04.08.2021

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

