PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

ZADÁVANIE

ZÁKAZKY

V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z.

Výzva na predkladanie ponúk
1.Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
31755194
Branislav Rezník
00421220464334
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

2.Predmet zákazky:
Názov : „Pro Monumenta - Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové
karty pre motorové vozidlá Odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového
úradu SR (OPÚP)“
Skrátený názov: „Pro Monumenta – palivové karty“
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarania sú palivové karty na bezhotovostný nákup pohonných hmôt pre
OPÚP Pamiatkového úradu SR v Bratislave v sieti čerpacích staníc nachádzajúcich sa
na celom území SR, kde je možná úhrada nakúpených pohonných hmôt palivovými
kartami vydanými uchádzačom.
Množstvo:
- na nákup motorovej nafty požadujeme 3 palivové karty.
- predpokladané množstvo palivovej nafty je 12 960 l nafty v priebehu trvania zmluvy.
4. Spoločný slovník obstarávania:
30163100-0
09134100-8

karty na čerpanie pohonných látok
motorová nafta

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
je vyššia ako finančný limit uvedený v § 4
ods. 3 písm. a) – predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur.

Telefón: + 421 - 2 / 20 464 111
Fax:
+ 421 - 2 / 20 464 100

IČO: 31755194
DIČ:2021491560

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068998/8180

6. Hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú
požiadavkám na predmet zákazky. Výsledkom hodnotenia bude vystavená záväzná
objednávka na dodanie 3 palivových kariet s mesačným limitom čerpania pohonných
hmôt v hodnote 500,- € na jednu kartu.
Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná
osoba a pod.)
- ponuku na predmet zákazky podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky
7. Trvanie zmluvy:

18 mesiacov

8. Lehota na predloženie ponuky: do 10. 11. 2014 vrátane

9. Spôsob predloženia ponuky:
E-mailom na adresu: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
alebo písomne v uzatvorenej obálke s nápisom „Pro Monumenta - palivové karty –
neotvárať“ na adresu:
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Cenovú ponuku žiadame predložiť podľa prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritérií.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií:
1. počet čerpacích staníc, ktoré akceptujú kreditné palivové karty uchádzača
vo všetkých krajoch Slovenskej republiky
50 bodov
2. výška zľavy v Eur vrátane DPH za 1 liter PHM
50 bodov
11. Označenie, či sa použije elektronická aukcia: Nie
12. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská: Nie

13. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
14. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Do 14 dní od podpisu zmluvy s víťazným
uchádzačom

15. Spôsob určenia ceny:
Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady dodávateľa
potrebné k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa
vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny
predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne. V prípade, že
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke a návrhu zmluvy.
16. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu Pro Monumenta –
prevencia údržbou, financovaného Nórskym finančným mechanizmom, formou
bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry
bude do 30 dní od jej doručenia.
Podkladom na úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená
predávajúcim po jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim. Neoddeliteľnou prílohou
faktúry bude preberací protokol.
Predávajúcim 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. V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky
zákonom stanovené údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu
predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp.
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný
bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na
kontaktnú emailovú adresu.
17. Lehota viazanosti ponúk:

31. 12. 2014

18. Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu
Úradu vlády SR - riadiaceho orgánu Nórskeho finančného mechanizmu so znením
návrhu zmluvy o dodávke resp. priebehom verejného obstarávania, ktorému ide pred
podpisom na kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť tovar alebo službu objednať a
môže verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný obstarávateľ nezodpovedá
za žiadne náklady prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s predložením
ponuky.

Príloha č.1

Formulár - Návrh na plnenie kritérií
Uchádzač:
(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania)

1. Návrh na plnenie kritéria počtu čerpacích staníc:
Banskobystrický
kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Žilinský kraj

Nitriansky kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Bratislavský kraj

Počet čerpacích
staníc
akceptujúcich
palivovú kartu
uchádzača
Počet čerpacích
staníc
akceptujúcich
palivovú kartu
uchádzača

Spolu počet čerpacích staníc:
Počet čerpacích staníc na celom území Slovenska
OPÚP Pamiatkového úradu SR bude vykonávať preventívne prehliadky nehnuteľných
kultúrnych pamiatok všetkého druhu a veľkostí v rámci celého územia Slovenskej
republiky. V rámci OPÚP existujú 3 monitorovacie tímy s špeciálnym motorovým
vozidlom vo vyhotovení ako pojazdná dielňa so sídlami v Trnave, Banskej Bystrici
a Poprade – Spišskej Sobote. Ich akčný rádius bude pokrývať územia západného
(Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj) stredného (Banskobystrický
a Žilinský kraj) resp. východného (Prešovský a Košický kraj) Slovenska. Z toho dôvodu
verejný obstarávateľ vyžaduje vyšší počet čerpacích staníc vo všetkých krajoch Slovenskej
republiky. Z dôvodu vyššieho počtu služobných ciest je predpoklad väčšieho využitia
čerpacích staníc na celom území Slovenskej republiky
2. Návrh na plnenie kritéria zľavy na 1 l PHM:
Cena zľavy v €/l bez DPH

DPH – 20 %

Cena zľavy v €/l s DPH

Príloha č.2
Pravidlá uplatnenia kritérií

1.
Pri hodnotení kritéria č.1 sa bude vychádzať z najvyššieho počtu čerpacích staníc
akceptujúcich palivovú kartu uchádzača vo všetkých krajoch Slovenskej republiky spolu.
Maximálny počet bodov sa pridelí uchádzačovi s najvyšším počtom čerpacích staníc.
Ostatným uchádzačom sa pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca:
p = (p1 / p2 ) x 50
kde:
p – počet bodov vypočítaných pre kritérium počet čerpacích staníc
p1 - počty čerpacích staníc ponúkané jednotlivými uchádzačmi
p2 - najvyšší počet čerpacích staníc
Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta.
2.
Pri hodnotení kritéria č.2 sa bude vychádzať z najvyššej zľavy z ceny v EUR za 1 liter
PHM vrátane DPH, ktorej sa pridelí plný počet bodov a ostatným uchádzačom sa pridelí
počet bodov podľa nasledovného vzorca:
z = (z1 / z2) x 50
kde:
z – počet bodov vypočítaných pre kritérium výška zľavy
z1 - zľavy ponúkané jednotlivými uchádzačmi
z2 - najvyššia ponúknutá zľava
Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta.
Spôsob celkového vyhodnotenia ponúk podľa kritérií:
Na záver sa spracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk – za každého uchádzača sa vypočíta
celkový súčet jeho bodov pridelených za každé hodnotené kritérium č.1 a č.2. Následne sa
zostaví poradie uchádzačov podľa súčtu získaných bodov, pričom úspešným uchádzačom
sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne v bodovom ohodnotení najvyšší celkový súčet
bodov.
V prípade rovnosti (zhody) celkového počtu bodov dvoch alebo viacerých ponúk, ktoré
dosiahli najvyšší celkový počet bodov, sa stane úspešným uchádzačom ten uchádzač,
ktorého ponuka z nich dosiahne najvyššie bodové hodnotenie za kritérium č.1.

