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VEC:  

Verejná súťaž: Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - 

čipov 

-oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 

 

 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, IČO: 36 007 099 (ďalej 

ako „obstarávateľ“) uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2021/S 209 – 548585 zo dňa 

27. 10. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2021 zo dňa 28. 10. 2021 pod zn. 50503 

– MST Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia na predmet zákazky 

„Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt – čipov“. 

 Dňa 4. 11. 2021 doručil záujemca (ďalej len „žiadateľ“) obstarávateľovi žiadosť o nápravu 

podľa ustanovenia § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 Žiadosť o nápravu bola obstarávateľovi doručená podľa § 164 ods.3 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ konštatuje, že predmetná žiadosť obsahuje všetky náležitosti 

podľa § 164 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 Obstarávateľ zasiela žiadateľovi a všetkým známym záujemcom podľa § 165 ods. 3 písm. 

a) zákona o verejnom obstarávaní toto písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti 

o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy. 

 

 Odôvodnenie:   

 

 Žiadateľ v bode 4. Opisu rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov uvádza, cit.: 
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Stanovisko obstarávateľa k bodu A/ žiadosti o nápravu: 

  Obstarávateľ žiadateľovi a ostatným známym záujemcom oznamuje, že žiadosti o nápravu 

v bode A/ čiastočne vyhovuje a to nasledovne: 

 Obstarávateľ podmienku / požiadavku, ktorá je podľa žiadateľa nad rámec ustanovení STN 

EN 590 v znení: „Motorová nafta musí spĺňať požiadavku celoročného používania v teplotných 

rozmedziach leto-zima v štandardnom režime zabezpečujúcom bezproblémový chod motorových 

vozidiel z titulu vplyvu teploty na motorovú naftu.“ Odstráni zo znenia súťažných podkladov (z 

Prílohy č. 1: Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky). 

 Zmena v súťažných podkladoch bude vykonaná bezodkladne a obstarávateľ zverejní / 

sprístupní žiadateľovi a všetkým známym záujemcom (a vo svojom profile) aktualizované súťažné 

podklady. 

 Obstarávateľ v zmysle žiadosti o nápravu podľa bodu A/ zároveň uvádza, že neupravuje 

zmluvné podmienky tak, ako ich navrhuje upraviť žiadateľ, t. j. zmluvné podmienky v predmetnej 

veci ostávajú platné v pôvodnom znení. 
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 Žiadateľ v bode 4. Opisu rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov uvádza, cit.: 

 
Stanovisko obstarávateľa k bodu B/ žiadosti o nápravu: 

  Obstarávateľ žiadateľovi a ostatným známym záujemcom oznamuje, že žiadosti o nápravu 

v bode B/ vyhovuje. 

 Obstarávateľ sa stotožnil s návrhom žiadateľa a do súťažných podkladov (do Prílohy č. 3: 

Návrh Rámcovej dohody) doplní nový odsek (11) do Článku 8 v znení: „Pre posúdenie reklamácie 

bude v čo najkratšom čase po oznámení reklamácie odobratá vzorka priamo zo stojanu, z ktorého 

vozidlo tankovalo pred zistením reklamácie. Vzorka sa odoberie zo stojanu za účasti 

Predávajúceho a Kupujúceho do určenej nádoby v požadovanom množstve, pričom sa táto vzorka 

označí a zapečatí a odošle do akreditovaného laboratória.“ 

 Obstarávateľ zároveň uvádza, že na základe vlastného podnetu dopĺňa súťažné podklady 

(Prílohu č. 3: Návrh Rámcovej dohody) o nový odsek (12) v Článku 8 v nasledovnom znení: 

„Súčasne bude odobratá vzorka z vozidla/vozidiel na ktoré sa reklamácia vzťahuje a 

vzorka/vzorky sa tiež odoberú z jedného referenčného vozidla, ktoré tankovalo zo stojanu z 

ktorého tankovalo vozidlo/vozidlá, ktorých sa reklamácia týka, ak existuje takéto vozidlo na 

ktorom sa vplyv tankovania reklamovanej PHM neprejavil. Tak ako pri vzorke odobratej zo 

stojana aj tieto vzorky sa odoberú za účasti predávajúceho a kupujúceho do určených nádob v 

požadovanom množstve, pričom sa tieto vzorky označia, zapečatia a odošlú do akreditovaného 

laboratória.“ 

 Doplnenie odsekov (11) a (12) do Článku 8 Návrhu Rámcovej dohody bude vykonané 

bezodkladne a obstarávateľ zverejní / sprístupní žiadateľovi a všetkým známym záujemcom (a vo 

svojom profile) aktualizované súťažné podklady. 

 

Žiadateľ v bode 4. Opisu rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov uvádza, cit.: 
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Stanovisko obstarávateľa k bodu C/ žiadosti o nápravu: 

  Obstarávateľ žiadateľovi a ostatným známym záujemcom oznamuje, že žiadosti o nápravu 

v bode C/ nevyhovuje. 

 Obstarávateľ v predmetnej veci zároveň uvádza, že v súťažných podkladoch nevykoná 

zmeny týkajúce sa navrhovaného určenia zľavy z ceny paliva v konkrétnej hodnote EUR, nie 

percentuálne. 

 Obstarávateľ má zato,  že podmienky / požiadavky uvedené v súťažných podkladoch 

týkajúce sa ceny ponuky nie sú pre záujemcov diskriminačné. 

 

 

 

 

 Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu obstarávateľ zasiela žiadateľovi, všetkým známym 

záujemcom a tento dokument spolu s aktualizovanými súťažnými podkladmi uverejňuje vo 

svojom profile. 

 

 

 

 

 

 

   S úctou 

 

 

 

 

        Ing. Mikuláš Kolesár 

                   konateľ 

 

 

 


