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Z ADÁV ACIE  PODKL ADY 
 
 

Predmet obstarávania : 
 

Dodávka pohonných hmôt 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení.  
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Bratislava, február 2014 
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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia Obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba :  Ing. Miroslav Popík  popik@olo.sk 
IČO:    00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 
 
 

2 Predmet obstarávania 
Predmetom obstarávania je dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. na miesta 
určenia podľa požiadaviek obstarávateľa. 
 
Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania. 

 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania. 
 

 
3 Zmluva 

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy podľa platných predpisov. 
 
 

4 Miesta a termín dodania predmetu obstarávania 
4.1 Miesta dodania: 

 
 1)  Čerpacia stanica pohon. hmôt (objem nádrže 20 000 L) 

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
 Ivanská cesta 22 
 821 04 Bratislava 
 48o 10´ 16“ N 
 17o 10´ 45.5“ E 
   
 2)  Čerpacia stanica pohon. hmôt (objem nádrže 30 000 L) 

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
 závod Spaľovňa odpadu 

 Vlčie hrdlo 72 
 821 07 Bratislava 
 48o 06´ 27“ N 
 17o 10´ 01“ E 
 

 
4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania: 

od 01.04.2014 do 31.03.2017 
 
 

5 Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
-     technická časť 
-     ekonomická časť 
 



Súťaž – Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 

 

02-10-2014 - Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 3

 
5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikať (výpis z OR),  
• kópiu dokladov a povolení oprávňujúcich uchádzača k dodávke a preprave 

pohonných hmôt, 
• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky (hlavne vodičov) 
• referencie - dvojročný prehľad uskutočnených dodávok pohonných hmôt na základe 

zmlúv. V zozname uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes./rok), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených 

informácií, 
• kópiu poistnej zmluvy na krytie prípadných škôd vyplývajúcich z výkonu predmetu 

obstarávania, 
• čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže: 

- že súhlasí s podmienkami súťaže, 
- pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke, 
- neúčasti na iných predkladaných ponukách 

 
 

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 
• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích 

podkladov, 
• návrh Rámcovej zmluvy, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto 

zadávacích podkladov. 
 

6 Označenie obalu ponuky 
Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi: 
-     adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
-     označenie: „Sú ťaž – neotvára ť“  
-     označenie názvu obstarávania: 

„Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s.“ 
-     Číslo obstarávania: 02-10-2014 
-     kontaktná osoba uchádzača 
 

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
Ponuku je potrebné doručiť do 14.03.2014 do 12,00 hod.  na adresu obstarávateľa 
uvedenú v bode 1. 
 

8 Preskúmanie ponúk 
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú 
náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám 
a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch. 
 

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá 
a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Rámcovej zmluvy. 
Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené 
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 

 
Obstarávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť 
žiadnu z predložených ponúk. 
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10 Uzavretie zmluvy 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované 

obchodné podmienky Rámcovej zmluvy. 
 

10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 14.03.2014. 
 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 
ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v 

technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená 
v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1. 

 
2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých 

ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania 
najnižšiu cenu. 

 
 
ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
Predmetom obstarávania je dodanie pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. na miesta 
určenia podľa požiadaviek uvedených v  Časti 1, bod 4 týchto zadávacích podkladov a to 
v nasledovnom množstve a sortimente. 
 
Motorová nafta podľa STN EN 590 v pravidelných dodávkach v ročnom objeme 650 000 L. 
Uvedené množstvo môže byť vyššie alebo nižšie v závislosti od potrieb obstarávateľa. 
 
Motorová nafta 
Norma: STN EN 590  
Číslo col. sadzobníka: 2710 19 43 resp. 2710 20 11 
CAS/EC číslo: 683334-30-5 / 269-822-7 
 
Motorovú naftu požadujeme dodávať podľa ročných období nasledovne: 
od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná)  
od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra  nafta triedy D (prechodná)  
od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná). 
 
Motorová nafta bude dodávaná a fakturovaná v litroch. Základom pre určenie množstva bude 
objem v litroch prepočítaný pri teplote 15°C. 
 
Dodávku pohonných hmôt na obe miesta dodania je možné uskutočniť v pracovných dňoch 
pondelok – piatok od 7,00 do 14,30 hod. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne 
s uvedením odberného miesta – miesta dodania. Dodávka motorovej nafty bude realizovaná 
najneskôr do 48h na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky obstarávateľa.  
 
 
ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 

 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude 
stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR/L (pri teplote 15°C) bez DPH ku dňu 
12.3.2014. 
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Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 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. 
 
Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v 
Tabuľke č. 1. Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Rámcovej zmluvy.  
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej 
cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy. 
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej 
ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
Jednotková cena za dodanie 1L motorovej nafty bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, 
ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov 
súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za 
vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS DDP 2000. 
 
 
ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. 
požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti 
objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Rámcovej zmluvy. 
 
 
ČASŤ 6 - PRÍLOHY 
 
6.1.  Príloha č.1 Tabuľka č.1 
6.2.  Príloha č.2 Tabuľka č.2 - Spôsob určenia ceny 
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6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1 
 
 
 

P.č. Popis Jednotka Cena 

1 Kúpna cena motorovej nafty ku dňu 12.03.2014 
(1 liter pri 15°C v rátane dopravy na miesta dodania) EUR / L  

2 Doba dodania motorovej nafty od objednania obstarávateľom počet hodín  

3 Splatnosť faktúr počet dní  
 
 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Súťaž – Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 

 

02-10-2014 - Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 7

6.2.  Príloha č.2 Tabuľka č.2 
 
 
 

P.č. Spôsob ur čenia ceny – od akej autority alebo parametra sa bude odvíjať zmena ceny počas platnosti zmluvy. 

1 

Popis metodiky na základe ktorej dochádza k zmene ceny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Kalkulačný vzorec výpočtu ceny za motorovú naftu (ak existuje): 
Ak zmena ceny vychádza z metodiky podľa bodu 1 (Tabuľka č.2) a je odvodená od predmetných parametrov (napr. cena 
uvádzaná v oficiálnom cenníku Slovnaft a.s.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


