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Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej 
je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra 
alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
Fax  

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej aukcii  

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
  

 
 
 
V............................., dňa:..........................                             ........................................................................................ 
                                                                                        Podpis oprávnenej osoby uchádzača:
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                                                                                           Čestné 
Vyhlásenie uchádzača - vzor 

 
 

 
1. Vyhlasujeme, že sme   tieto súťažné podklady na predmet zákazky  „Bezhotovostný nákup pohonných 

látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave“  pochopili a nemáme k nim výhrady. 
 

2. Vyhlasujeme, že všetky  predložené doklady/dokumenty   a  údaje v nich uvedené sú pravdivé a úplné. 
 
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  
 

4. Týmto dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré ako uchádzač/záujemca poskytneme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................      ............................................ 
                   [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

 oprávnenej osoby uchádzača] 
Poznámka: 

- dátum  musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Návrh na plnenie kritéria - vzor 
 

 
Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 
             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
 ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 
 
 
 
 
 

Kritérium – najnižšia cena 

  Výška zľavy v EUR za 1 liter PHM  vrátane DPH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
[uviesť miesto a dátum podpisu]     [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača] 
 
 
 
Poznámka: 
- dátum  musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov). 
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Návrh zmluvy 
 

 
 Zmluva o bezhotovostnom nákupe PHM  

prostredníctvom platobných kariet  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

Čl. l  
Zmluvné strany  

Odberateľ:   Ekonomická univerzita v Bratislave  
Sídlo:    Dolnozemská  cesta  1, 852 35  Bratislava 
Štatutárny orgán:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.   
   rektor Ekonomickej univerzity v  Bratislave 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:     
IČO:    00399957  
DIČ:      
 (ďalej len „odberateľ“)  
 
Dodávateľ:     
Sídlo:   
Štatutárny orgán:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:   
IČ DPH:   
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  ..................., oddiel:........., vložka č. ..............  
(ďalej len „dodávateľ “)  

Čl. II  
Východiskové podklady  

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o bezhotovostnom nákupe PHM prostredníctvom 
platobných kariet (ďalej len „zmluva“) je ponuka dodávateľa zo dňa ..........2013, ktorá bola predložená 
odberateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) a na základe výsledku elektronickej aukcie, ktorá sa použila pri vyhodnocovaní ponúk.  
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Čl. III  
Predmet zmluvy  

3.1 Predmetom tejto zmluvy je bezhotovostný nákup pohonných hmôt do služobných motorových 
vozidiel odberateľa prostredníctvom platobných kariet dodávateľa, ktoré akceptujú čerpacie 
stanice na celom území Slovenskej republiky a súvisiace služby.  

3.2 Predmetom nákupu je automobilový bezolovnatý benzín podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 
590 (ďalej aj „PHM“).  

3.3 Technická špecifikácia PHM:  

a) bezolovnatý benzín: musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne 
parametre podľa STN EN 228,  

b) motorová nafta: musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne 
parametre podľa STN EN 590.  

                Čl. IV 
Miesto a termín plnenia  

4.1 Miestami  dodania platobných kariet  sú: 
     -  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, 
     -  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislace so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 

           041 30 Košice   
4.2 Miestom odberu PHM sú čerpacie stanice, ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na platobné 

karty vydané dodávateľom na území Slovenskej republiky.  
 

Čl. V  
Spôsob plnenia  

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať platobné karty na nákup PHM v požadovanom množstve na základe 
objednávky odberateľa. Objednávka môže byť doručená poštou, faxom alebo e-mailom. V objednávke 
odberateľ uvedie údaje uvedené v bode 5.2 tohto článku.  

5.2 Na základe prvej objednávky dodávateľ dodá najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia záväzný počet 
platobných kariet. Objednávka bude obsahovať aj zoznam evidenčných čísel vozidiel (EČV) odberateľa, 
na ktoré majú byť platobné karty vydané a miesto dodania. Odovzdanie a prevzatie platobných kariet bude 
potvrdené podpisom povereného zamestnanca odberateľa a dodávateľa.  

5.3 Dodané platobné karty musia spĺňať nasledujúce požiadavky:  

a) ich platnosť nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia,  

b) použitie platobnej karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu –PIN kódu, s 
možnosťou zmeny tohto PIN - kódu,  

c) možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM,  

d) v prípade potreby, vytvorenie alebo zrušenie blokačného systému, obmedzenie, zablokovanie platobnej 
karty najneskôr do 1 hodiny od hlásenia, odblokovanie platobnej karty, vydanie náhradnej platobnej 
karty, možnosť hlásenia platobnej karty na zaradenie na blokačnú listinu nepretržite počas 24 hodín,  

e) vydanie platobných kariet na EČV, v prípade požiadavky odberateľa aj na meno vodiča, alebo iného 
označenia podľa určenia; dodávateľ dostane zoznam EČV odberateľa,  
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5.4 Dodávateľ sa zaväzuje:  

a) že dodané platobné karty budú po dobu ich platnosti spôsobilé na použitie na dohodnutý účel,  

b) realizovať vydanie dodatočnej platobnej karty v lehote do 48 hodín po doručení objednávky,  

c) za vydanie a správu platobnej karty na bezhotovostný nákup PHM počas celej účinnosti zmluvy 
neúčtovať žiadny poplatok, pretože náklady spojené s vydaním platobnej karty a jej správou v 
systéme sú zahrnuté do výške poskytovanej zľavy za 1 liter PHM,  

d) zasielať výpisy (prehľady) o odberoch pohonných hmôt dvakrát za mesiac podľa jednotlivých 
platobných kariet (podľa EČV), t. j. k 15 dňu v mesiaci a na konci mesiaca, v písomnej a v 
elektronickej forme ako prílohu k faktúre,  

e) zobrazovať prehľad čerpania PHM, kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom internetového 
pripojenia do systému správy platobných kariet dodávateľa,  

f) garantovať výšku poskytovanej zľavy na každý 1 liter PHM, ktorú dodávateľ ponúkol v elektronickej 
aukcii po celú dobu účinnosti zmluvy, bez ohľadu na celkový odber PHM počas účinnosti zmluvy.  

 
Čl. VI  

Spôsob tvorby ceny  
6.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov ako pevne dohodnutá výška zľavy ........... eurocentov za 1 liter PHM.  

6.2 Výška pevne dohodnutej zľavy sa bude pri nákupe PHM uplatňovať nasledujúcim spôsobom: Z ceny za 1 liter 
PHM v eurách s DPH platnej v čase nákupu na príslušnej čerpacej stanici sa odpočíta DPH, táto cena, t. j. 
cena za 1 liter v eurách bez DPH sa zníži o výšku dohodnutej zľavy. K takto určenej cene za 1 liter PHM v 
eurách bez DPH sa následne pripočíta DPH, čím bude určená konečná cena za 1 liter PHM, ktorú na 
základe vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ.  

6.3 V zľave sú zohľadnené aj všetky náklady dodávateľa na vydanie platobnej karty na nákup PHM a ich 
prevádzku v systéme a tiež náklady spojené s jej vydaním vrátane všetkých ostatných súvisiacich 
nákladov. Odberateľ nebude dodávateľovi hradiť žiadne ďalšie náklady, ktoré súvisia s vydávaním 
platobných kariet a ich prevádzkou.  

6.4 DPH sa účtuje v aktuálnej sadzbe podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.  

 
Čl. VII  

Platobné podmienky  
7.1 Úhrada sa bude realizovať na základe faktúry dvakrát mesačne, t. j. vždy k 15 dňu v mesiaci a na konci 

mesiaca. Prílohou faktúry bude výpis (prehľad) o odberoch PHM podľa jednotlivých platobných kariet a 
podľa EČV v písomnej aj v elektronickej forme.  

7.2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne odberateľa.  
7.3 Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
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7.4 Dodávateľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na 

e-mailovú adresu odberateľa, ktorá je uvedená v čl. I tejto zmluvy, a to bezodkladne po jej vyhotovení. 
Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v 
elektronickej podobe na e-mailovú adresu odberateľa.  

7.5 V prípade, ak faktúra vyhotovená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti 
alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, odberateľ má právo takúto faktúru vrátiť 
dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť 
novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ je povinný bezodkladne 
poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu odberateľa: 
marian.lajtar@euba.sk.  

 
Čl. VIII  

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a zodpovednosť za škody  
8.1 V prípade, ak dodávateľ nedodá platobné karty v dohodnutej lehote, množstve, akosti alebo na miesto 

uvedené v zmluve (resp. v objednávke), odberateľ má právo uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
20 eur za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy odberateľa.  

8.2 V prípade, ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ má právo uplatniť si nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

8.3 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej 
pokuty.  

8.4 Dodávateľ a odberateľ sú povinní uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobili porušením povinností uvedených v 
tejto zmluve druhej zmluvnej strane v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

8.5 Zmluvné strany sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok, vyplývajúcich z tejto zmluvy podľa 
ustanovenia § 364 Obchodného zákonníka.  

Čl. IX  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

9.1 Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli poskytnuté alebo s 

ktorými sa oboznámili v súvislosti s plnením zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s výnimkou 

nasledujúcich prípadov:  

- ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi predpismi (napr. 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  

- ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou 

zmluvnou stranou,  

- ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, 

účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou 

mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazal povinnosťou mlčanlivosti,  
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- pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá 

strana účastníkom,  

- ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  

9.2 Dodávateľ sa zaväzuje reklamácie sporných odberov pohonných hmôt odberateľom preskúmať a vyriešiť do 
14 dní odo dňa ich doručenia.  

Čl. X  
Osobitné ustanovenia  

10.1 Zmluva môže skončiť:  

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  

d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

10.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj  bez udania 
dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

Čl. XI  
Záverečné ustanovenia  

11.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
11.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé 
faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom 
rozsahu.  

11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky.  

11.4 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán, ak nebudú v rozpore s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

11.5 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike.  

11.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.  
11.7 Prípadné spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou 

dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku.  
11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni 

a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej 

obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 
V Bratislave, dňa:    V Bratislave, dňa:                  

   
 
Odtlačok pečiatky objednávateľa   Odtlačok pečiatky dodávateľa 



V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž                                            NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
 

Súťažné podklady Bratislava  marec 2013 9/31 
 
 

 
 
 
 
Za objednávateľa                                  Za dodávateľa: 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.         vypísať meno, priezvisko   
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave    a  funkciu oprávnenej osoby 
        
 
 
 
 
 
 
 




