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Vestník č. 192/2010 - 7.10.2010 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia 

Formulár: Príloha č. 5 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005 

 Druh postupu: Verejná súťaž. 

Druh zákazky: Tovary. 
 

 ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ  
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   

IČO: 35850370   

Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 

Bratislava-Ružinov.   

Kontaktná osoba: Ing. Fedor Šíp   

Telefón: +421 248253386   

Fax: +421 248253455   

E-mail: fedor.sip@bvsas.sk   

Internetová adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL) (ak je uplatniteľná): 

http://www.bvsas.sk   
 

 
Ďalšie informácie moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). 

 

Súťaţné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný 

systém) moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). 

 
Ponuky alebo ţiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta). 

I.2) 
HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA  

 
Vodárenstvo 

  

 ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY  
II.1) OPIS 

II.1.1) Názov zákazky podľa obstarávateľa 

 
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet. 

II.1.2) 
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania sluţieb 

b) Tovary. 

 
Kúpa. 

 

Hlavné miesto dodania tovarov: Čerpacia stanica uchádzača resp. jeho zmluvného partnera 

zväčša najbližšia k miestu parkovania vozidla obstarávateľa. 

 
NUTS kód: 

  
SK02. 

 

II.1.3) Oznámenie zahŕňa 

 
Verejnú zákazku. 

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode 

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 

Dodávka motorových palív - motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 a 

automobilového bezolovnatého benzínu s okt. č. 95, spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 

228, a to na princípe akceptácie čerpacej karty uchádzača - predávajúceho ako prostriedku 

bezhotovostnej úhrady za odobraté motorové palivá vo výdajných miestach uchádzača /resp. 

jeho zmluvných partnerov/, vrátane vystavenia a dodania čerpacích kariet, zúčtovaním 



dodaných pohonných hmôt, poskytovania finančných a iných služieb spojených s ich 

dodávkou.  

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 09132100-4. 

 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 09134100-8, 30163100-0. 

II.1.7) 
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) 

Nie. 

II.1.8) 
Rozdelenie na časti 

Nie. 

II.1.9) 
Variantné riešenia sa prijímajú 

Nie. 

II.2) MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY 

II.2.1) 

Celkové mnoţstvo alebo rozsah 

Predpokladané množstvo benzínu je približne 465 000 litrov za 36 mesiacov. Predpokladané 

množstvo nafty je približne 516 000 litrov za 36 mesiacov. 

 
Ak je známa, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

 
Hodnota: 940 000,0000 

II.2.2) 
Opcie 

Nie. 

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE 

 
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

 
Hodnota: 36 

 

 PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH  
 

 ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE  
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 

III.1.1) 

Poţadované zábezpeky a záruky 

Obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 30 000,- € /slovom: tridsať tisíc euro/. 

Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch. 

III.1.2) 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné 

ustanovenia, ktorými sa riadia 

Platba za plnenie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. 

Obstarávateľ preddavky na nákup predmetného tovaru neposkytuje. Bližšie informácie 

týkajúce sa úhrady a platobných podmienok za predmet zákazky sú uvedené v časti E - návrh 

zmluvy súťažných podkladov. 

III.1.3) 
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá 

Vyžaduje sa právna subjektivita na riadne plnenie zmluvy. 

III.1.4) 
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 

Nie. 

III.2) PODMIENKY ÚČASTI 

III.2.1) 
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane poţiadaviek týkajúcich sa zápisu 

do profesijného alebo obchodného registra 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 

1 cit. zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a 4 

cit. zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne 

overených fotokópií. § 128 ods. 1 - uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné 

obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 cit. zákona o verejnom obstarávaní 

platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie (treba predložiť úradne overenú 

fotokópiu platného potvrdenia).  

III.2.2) Hospodárske a finančné postavenie 



 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ak 

je to uplatniteľné): Originály alebo úradne overené fotokópie nasledujúcich dokladov: 1. 

Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (predaj motorových 

palív), za posledné tri hospodárske roky (2007, 2008, 2009), za ktoré sú dostupné v závislosti 

od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ktorý musí byť spolu najmenej 1 milión € 

bez DPH (slovom: jeden milión EUR bez DPH) alebo ekvivalentná výška vyjadrená 

v slovenských korunách alebo v inej mene. Uchádzač /právnická osoba/ ako dôkaz k Prehľadu 

predloží Výkazy ziskov a strát alebo Súvahy, uchádzač /fyzická osoba/ predloží Výkazy 

o príjmoch a výdavkoch, za roky 2007, 2008 a 2009, za ktoré sú dostupné v závislosti 

od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, alebo obdobné doklady vydávané a platné 

v krajinách EÚ, ktorými uchádzač so sídlom mimo územia SR preukáže splnenie tejto 

podmienky účasti. Pri prepočte slovenskej koruny na euro sa použije konverzný kurz 1 € = 

30,1260 Sk a pri prepočte inej meny na EUR sa použije kurz ECB platný v deň zverejnenia 

Oznámenia o vyhlásení VO v Úradnom vestníku EÚ.  

III.2.3) Technická spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ak 

je to uplatniteľné): Originály alebo úradne overené fotokópie nasledujúcich dokladov: 1. 

Zoznam ukončených zmlúv - zmluvných dodávok tovaru a súvisiacich služieb, ktoré boli 

rovnaké alebo obdobné ako predmet tejto zákazky, potvrdené príslušným odberateľom a to 

za každý z predchádzajúcich troch rokov (2007, 2008 a 2009), v ktorom uchádzač uvedie: - 

názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, - finančný 

objem (v € bez DPH), - rok zmluvného plnenia, - kontaktnú osobu odberateľa pre overenie si 

uvedených informácií, jej telefónne číslo a podpis, - potvrdenie realizácie každej zmluvy 

uvedenej v zozname príslušným odberateľom. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, 

dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný 

obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, 

uchádzač predloží čestné vyhlásenie o ich dodaní a dôvod nepotvrdenia odberateľom. 

Obstarávateľ uzná potvrdenie zmluvy - referencie zmluvným partnerom priamo v zozname 

zmlúv, alebo na samostatnom liste, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou k zoznamu zmlúv 

Minimálna požadovaná úroveň objemu dodávok pohonných hmôt súhrnne za všetkých 

odberateľov v každom roku osobitne je minimálne 320 tisíc € bez DPH alebo ekvivalent v inej 

mene (pri prepočte slovenskej koruny na euro sa použije konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk a 

pri prepočte inej meny na EUR sa použije kurz ECB platný v deň zverejnenia Oznámenia 

o vyhlásení VO v Úradnom vestníku EÚ). 2. Opatrenia použité uchádzačom na zabezpečenie 

kvality, t.j. uchádzač predloží certifikát riadenia kvality ISO 9001 alebo porovnateľný, pričom 

tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských 

štátov Európskeho spoločenstva. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia 

kvality podľa normy ISO 9001, predloží podrobný a úplný opis opatrení na zabezpečenie 

kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3. Uchádzač predloží 

certifikát environmentálneho riadenia ISO 14001 alebo porovnateľný, pričom tento certifikát 

musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov 

Európskeho spoločenstva. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu 

environmentálneho riadenia ISO 14001, predloží podrobný a úplný opis opatrení 

na zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 

certifikátu. 4. Uchádzač predloží certifikát systémov riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti 

pri práci OHSAS 18001 alebo porovnateľný, pričom tento certifikát musí vychádzať 

zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho 

spoločenstva. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu systémov riadenia ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001, predloží podrobný a úplný opis opatrení 

na zabezpečenie systémov riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa požiadaviek 

na vystavenie príslušného certifikátu 5. Uchádzač predloží certifikát motorovej nafty 

spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 vystavený výrobcom alebo porovnateľný, pričom 

tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských 

štátov Európskeho spoločenstva. 6. Uchádzač predloží certifikát automobilového 

bezolovnatého benzínu s okt. č. 95, spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 228 vystavený 



výrobcom alebo porovnateľný, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských 

technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva.  

III.2.4) 
Vyhradené zákazky 

Nie. 

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŢIEB 
 

 ODDIEL IV: POSTUP  
IV.1) DRUH POSTUPU 

IV.1.1) 
Druh postupu 

Verejná súťaž. 

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1) 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska. 

 

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou 

váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť 

ich relatívnu váhu). 

 

1. Priemerná cena v € bez DPH za 1 liter motorovej nafty. - 30 

2. Priemerná cena v € bez DPH za 1 liter automobilového bezolovnatého benzínu, okt. č. 95. - 

30 

3. Zľava nafty v € bez DPH za 1 liter motorovej nafty. - 20 

4. Zľava benzínu v € bez DPH za 1 liter automobilového bezolovnatého benzínu, okt. č. 95. - 

20 

IV.2.2) 
Pouţije sa elektronická aukcia 

Nie. 

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1) 
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

20-T-4040/2010 

IV.3.2) 
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Áno. 

 
Pravideľné informatívne oznámenie . 

 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2010/S 089-133743 z 07.05.2010 

IV.3.3) Podmienky na získanie súťaţných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 
Dátum: 15. 10. 2010. Čas: 10.00 h.  

 
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie. 

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo ţiadostí o účasť 

 
Dátum: 5. 11. 2010. Čas: 10.00 h.  

IV.3.5) 

Jazyk (jazyky), v ktorom moţno predloţiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti  

 
slovenčina 

 

IV.3.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

 
Lehota do. 

 
Dátum: 31. 1. 2011 

IV.3.7) 
Podmienky na otváranie obálok s ponukami  
Dátum: 5. 11. 2010. Čas: 13.00 h.  

 

Miesto: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov, 

v pracovných priestoroch obstarávateľa, pričom uchádzači sa prihlásia na recepcii 

obstarávateľa. 

 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami (ak je to uplatniteľné) : Áno. 

 

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač podľa súťažných podkladov, 

ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk 

zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 

splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny 

orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní 

ponúk preukazom totožnosti a fotokópiou dokladu o oprávnení dodávať predmetný tovar. 

Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením 



na zastupovanie. 
 

 ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1) 
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ 

Nie. 

VI.2) 

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO 

Z FONDOV SPOLOČENSTVA 

Nie. 

VI.3) 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

K bodu III.2.1): V prípade skupiny dodávateľov - splnenie podmienky účasti 

podľa § 26 ods. 1 písm. f) cit. zákona o verejnom obstarávaní, preukazuje člen skupiny len 

vo vzťahu k tej oblasti predmetu zákazky, ktorú bude v rámci plnenia predmetu zákazky 

zabezpečovať, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. K bodu IV.3.3): 

V súlade s ust. § 17 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ poskytne súťažné podklady 

záujemcom na základe písomnej žiadosti o účasť - doručenej obstarávateľovi v lehote 

podľa bodu IV.3.3) tohto oznámenia faxom alebo osobne do podateľne obstarávateľa alebo 

poštovou zásielkou na adresu obstarávateľa - a to najneskôr do 6 dní od prijatia predmetnej 

žiadosti o účasť. Do podateľne obstarávateľa je možné písomnosť doručiť v pracovné dni 

v čase: Pondelok: 8:00 - 17:00 hod., Streda: 8:00 - 17:00 hod., Utorok: 8:00 - 15:00 hod., 

Štvrtok: 8:00 - 15:00 hod., Piatok: 8:00 - 12:00 hod., pričom záujemca musí rešpektovať 

lehotu podľa bodu IV.3.3) tohto oznámenia.  

VI.4) REVÍZNE POSTUPY 

VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31 797 903   

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24   

Slovenská republika   

Telefón: +421 250264176   

Fax: +421 250264219   

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk   
 

 
Orgán zodpovedný za konanie o ţiadostiach o nápravu 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   

IČO: 35850370   

Prešovská 48 , 826 46 Bratislava-Ružinov   

Slovenská republika   

Telefón: +421 248253386   

Fax: +421 248253455   

E-mail: fedor.sip@bvsas.sk   

Internetová adresa (URL): http://www.bvsas.sk   
 

VI.4.2) Podávanie ţiadostí o nápravu a námietok 

 

Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: 

Lehoty, v ktorých je možné podať žiadosť o nápravu sú uvedené v § 136 ods. 3 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Lehoty, v ktorých je možné podať námietky sú uvedené v § 138 ods. 5 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

VI.4.3) Úrad, v ktorom moţno získať informácie o revíznych postupoch 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31 797 903   

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24   

Slovenská republika   



Telefón: +421 250264176   

Fax: +421 250264219   

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk   
 

VI.4.5) 
Dátum odoslania tohto oznámenia 

5. 10. 2010 
 

  

 
 


