ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ŠOP SR/302/2019

Vybavuje
Ing. Iveta Danišová

B. Bystrica
07.08.2019

Vec:
Vysvetlenie č. 1 – Nadlimitná zákazka „Nákup pohonných hmôt
prostredníctvom palivových kariet“
Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov, požiadal o vysvetlenie návrhu
rámcovej dohody nasledovne:
Otázka č. 1:
Slová dodávateľ, objednávateľ a rámcová dohoda vo všetkých gramatických tvaroch môžu byť
uvedené s veľkým písmenom?
Odpoveď na otázku č. 1: Áno
Otázka č. 2:
V bode 2.2 druhá a tretia veta znejú: „Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 47 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti. Platnosť Rámcovej dohody je stanovená na 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti.“ Nebolo by vhodné zjednotiť lehoty?
Odpoveď na otázku č. 2: Áno. Obidve vety nahrádzame jednou: „Rámcová dohoda sa uzatvára na
obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.“
Otázka č. 3:
Záujemca navrhuje, aby v bode 2.3 boli nahradené slová: „...všeobecne záväzného právneho
predpisu...“, slovami: „zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov...“.
Odpoveď na otázku č. 3: Verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné uvedené ustanovenie meniť.
Ak tak urobí uchádzač, nebude to verejný obstarávateľ považovať za dôvod na vylúčenie jeho
ponuky.“
Otázka č. 4:
Bod 3.1 písm. a) znie: „Poskytovateľ a ním poverené osoby,“. Kto je poskytovateľ?
Odpoveď na otázku č. 4: Poskytovateľ je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku ten, kto s prijímateľom uzatvára uvedenú Zmluvu.
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Otázka č. 5:
V bode 3.4 v tretej a piatej vete záujemca navrhuje slovo „kupujúcemu“ nahradiť slovom
“Objednávateľovi“.
Odpoveď na otázku č. 5: Verejný obstarávateľ s uvedeným nahradením súhlasí.
Otázka č. 6:
Bod 4.5 návrhu rámcovej dohody v súťažných podkladoch znie: „Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi palivové karty v lehote 5 pracovných dní od doručenia záväznej objednávky objednávateľa (a to aj v prípade dodatočného vydávania palivových kariet). Dodávateľ tieto palivové
karty pre objednávateľa vydá bezodplatne a počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody
garantuje bezodplatné vykonávanie transakcií dodanými palivovými kartami.“
Záujemca navrhuje nahradiť slovo „bezodplatne“ slovami „na vlastné náklady“.
Odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ trvá na znení bodu 4.5 návrhu rámcovej dohody
v súťažných podkladoch tak, ako je uvedené vyššie.
Otázka č. 7:
V bode 4.6.2: „palivová karta bude viazaná na EČV prípadne na iné označenie určené objednávateľom;“, za slová „určené objednávateľom“ záujemca navrhuje doplniť slová: „s výnimkou osobných
údajov“.
Odpoveď na otázku č. 7: Verejný obstarávateľ s uvedeným doplnením súhlasí.
Otázka č. 8:
V bode 5.6: „Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu
škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka“, za slová „Obchodného zákonníka“ záujemca
navrhuje doplniť slová: „vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu“.
Odpoveď na otázku č. 8: Verejný obstarávateľ s uvedeným doplnením súhlasí.
Otázka č. 9:
Bod 6.2 návrhu rámcovej dohody v súťažných podkladoch znie: „V prípade zániku Rámcovej dohody
písomnou dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto Rámcovej dohode.
V tejto Rámcovej dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Rámcovej dohody
dohodou.“
Záujemca navrhuje preformulovať uvedený bod nasledovne: „V prípade zániku Rámcovej dohody
písomnou dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v Dohode o ukončení Rámcovej dohody. V tejto Dohode o ukončení Rámcovej dohody sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku
dňu zániku Rámcovej dohody.“
Odpoveď na otázku č. 9: Verejný obstarávateľ s uvedeným preformulovaním bodu 6.2 súhlasí.
Otázka č. 10:
V bode 6.3 návrhu rámcovej dohody v súťažných podkladoch posledná veta znie: „Počas plynutia
výpovednej doby je dodávateľ povinný riadne poskytovať dohodnutý predmet plnenia.“.
Záujemca navrhuje preformulovať jej znenie nasledovne: „Počas plynutia výpovednej doby sú
zmluvné strany povinné riadne poskytovať dohodnutý predmet plnenia, resp. plniť všetky svoje
povinnosti podľa tejto Rámcovej dohody.“.
Odpoveď na otázku č. 10: Verejný obstarávateľ s uvedeným preformulovaním bodu 6.3 súhlasí.
Otázka č. 11:
Bod 7.6 návrhu rámcovej dohody v súťažných podkladoch znie: „Právne vzťahy zmluvných strán
výslovne neupravené v tejto Rámcovej dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.“.
Záujemca navrhuje doplniť za slová: „sa riadia príslušnými ustanoveniami“ slová „Všeobecnými
obchodnými podmienkami pre používanie ... palivových kariet, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto Rámcovej dohody ako jej Príloha č. 6,“
Odpoveď na otázku č. 11: Verejný obstarávateľ uvedené doplnenie nebude považovať za dôvod na
vylúčenie ponuky uchádzača, avšak Všeobecné obchodné podmienky pre používanie ... palivových
kariet budú platné až po prerokovaní s úspešným uchádzačom.

...............................................
Ing. Martin Lakanda, v. r.
generálny riaditeľ

