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Slovensko-Žilina: Motorová nafta
2021/S 209-548585
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Tovary
Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36007099
Poštová adresa: Kvačalova 2
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01140
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
E-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk
Telefón: +421 415660168
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpmz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7482
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430593
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/dpmz/
index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=44761954&

I.6)

Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov
Referenčné číslo: 430593

II.1.2)

Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorovej nafty. Nákup sa bude realizovať
prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt t.j. tankovacích kariet respektíve čipov na čerpacej stanici
(vlastnej alebo zmluvnej) úspešného uchádzača, ktorá umožňuje realizovať tankovanie pohonných hmôt na
princípe akceptácie tankovacích kariet respektíve čipov vydaných úspešný uchádzačom. Súčasťou predmetu
zákazky je aj vystavenie a dodanie tankovacích kariet respektíve čipov a poskytovanie súvisiacich služieb.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 723 500.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
30163100 Karty na čerpanie pohonnýchlátok

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Z čerpacej stanice úspešného uchádzača priamo do dopravných prostriedkov obstarávateľa. Bližšie informácie
sú uvedené v návrhu Rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorovej nafty. Nákup sa bude realizovať
prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt t.j. tankovacích kariet respektíve čipov na čerpacej stanici
(vlastnej alebo zmluvnej) úspešného uchádzača, ktorá umožňuje realizovať tankovanie pohonných hmôt na
princípe akceptácie tankovacích kariet respektíve čipov vydaných úspešný uchádzačom. Súčasťou predmetu
zákazky je aj vystavenie a dodanie tankovacích kariet respektíve čipov a poskytovanie súvisiacich služieb.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 723 500.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
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III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne
(§ 37 zákona o verejnom obstarávaní).
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ uvádza, že je organizáciou, ktorá má v
zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon proti byrokracii/ v
znení zákona č. 221/2019 Z. z. udelené oprávnenie získavať údaje z informačného systému verejnej správy za
účelom ich použitia v procese vyhodnocovania splnenia nasledovných podmienok účasti osobného postavenia
uchádzačov alebo záujemcov so sídlom v Slovenskej republike:
podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) obstarávateľ môže získať potvrdenie Sociálnej poisťovne podľa
§ 32 ods. 2 písm. b) okrem potvrdení zdravotných poisťovní, ktoré obstarávateľ nemôže získať na základe
udelených oprávnení;
podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) obstarávateľ môže získať potvrdenia podľa § 32 ods. 2 písm. c);
podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) obstarávateľ môže získať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).
Obstarávateľ zároveň uvádza, že na základe udeleného prístupu do informačného systému verejnej správy
nemá udelené iné oprávnenia (ako vyššie uvedené), ktoré by mu umožňovali získať a použiť údaje z
informačného systému verejnej správy za účelom vyhodnocovania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia uchádzačov alebo záujemcov so sídlom v Slovenskej republike.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky
do systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v needitovateľnom formáte pdf. ako naskenované originály
alebo ich úradne overené kópie, ak nie je ustanovené inak.

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podmienka účasti: § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.
-Znenie podľa zákona č. 343/2015 Z. z.: ak ide o tovar, ktorý sa má dodať: preukazuje sa certifikátmi alebo
potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa
na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu resp. ekvivalentného dokladu s jasne definovanou špecifikáciou
technických parametrov predmetu Rámcovej dohody, t.j. motorovej nafty, vystavený inštitúciou zodpovednou za
kontrolu kvality predmetu Rámcovej dohody motorovej nafty.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.
spoločne.
V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti inou osobou, postupuje podľa § 34
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.
do systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk ako naskenované dokumenty v needitovateľnom formáte pdf.
Nevyžaduje sa úradné overenie fotokópií predkladaných dokumentov.
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III.1.6)

Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške 20 000,00 EUR. Bližšie informácie k zábezpeke
ponuky a k lehote viazanosti ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Uvedené sú v súťažných podkladoch.

III.1.8)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom
obstarávaní. Ak však ponuka skupiny dodávateľov bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá, obstarávateľ
v súlade s § 37 ods. 2 ZVO vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie určitej právnej formy (podľa zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny
dodávateľov), v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov,
kto sa akou časťou bude podieľať na plnení predmetu zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny sú
zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch. Obchodné zmluvné
podmienky vykonania zákazky sú špecifikované v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov.

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/11/2021
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2022

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/11/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, 2.poschodie, zasadacia miestnosť č. 202.
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Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk,
nakoľko v tomto verejnom obstarávaní sa nebude realizovať elektronická aukcia. Bližšie informácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ zverejňuje dokumenty k verejnému obstarávaniu zákazky na portáli www.ezakazky.sk
pod predmetnou zákazkou. Dokumenty a informácie k predmetnej zákazke sú tiež zverejnené v profile
obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482.
Jazykom písomného dorozumievania a komunikácie je slovenský jazyk, akceptovaný je aj český jazyk. V súlade
s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia bude uskutočňovať elektronicky spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk,
ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. Uchádzač pri registrácii a komunikácii postupuje podľa
súťažných podkladov a pokynov uvedených v platnej príručke uchádzača, ktorá je dostupná na webovej
adrese: https://www.ezakazky.sk/uploads/document/Manual_eZakazky_Uchadzac_10.0.0_r01_SK.pdf. V tejto
príručke sú tiež uvedené minimálne požiadavky na technické vybavenie, ktoré je možné použiť na elektronickú
komunikáciu v procese tohto verejného obstarávania. Predmetná zákazka má v systéme elektronického
nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk nastavenú povinnosť overenia identity uchádzača pomocou eID.
Problematika a postupy overenia identity uchádzača pomocou eID sú uvedené v platnej príručke uchádzača,
ktorá je dostupná na vyššie uvedenej webovej adrese. V prípade akýchkoľvek problémov s funkcionalitou
systému pre elektronickú komunikáciu eZakazky na portáli www.ezakazky.sk sa môže hospodársky subjekt
obrátiť na centrum podpory, ktorá je dostupná na webovej adrese: https://www.ezakazky.sk/index.cfm?
module=system&page=Contact.
Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená obstarávateľom sa bude v rámci vyhodnotenia podmienok účasti
(ponúk) zaoberať podmienkou podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Lehota podľa § 56 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní je 30 pracovných dní.

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/10/2021
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