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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
 

Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet 
 

 
1) Identifikácia vyhlasovateľa 
 
Vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže je PPA CONTROLL, a.s. a  dcérske firmy v jej 100% vlastníctve 
uvedené v tabuľke nižšie: 
 

Obchodný názov Sídlo IČO DIČ IČ DPH 

PPA CONTROLL, a.s. 
Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava 

17055164 2020459078 SK2020459078 

PPA INŽINIERING, s.r.o.  
Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava 

31376045 2020341884 SK2020341884 

PPA ENERGO s.r.o.  
Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava 

31368484 2020339189 SK2020339189 

PPA TRADE, spol. s r.o. 
Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava 

31409776 2020359165 SK2020359165 

PPA Power DS s. r. o. 
Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava 

31368514 2020334481 SK2020334481 

 
Zmluvnými stranami víťaza súťaže budú všetky uvedené firmy. 
 
2) Predmet súťaže 

 
Predmetom súťaže je dodávka motorových palív -  automobilového bezolovnatého benzínu s okt. č. 95, 
spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 228 a motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 a to 
na princípe akceptácie čerpacej karty uchádzača - predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za 
odobraté motorové palivá vo všetkých výdajných miestach uchádzača na území SR vrátane vystavenia a 
dodania čerpacích kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania finančných a iných služieb.  
 
Predmetom súťaže je aj dodávka doplnkových služieb a spotrebného materiálu podľa aktuálnej ponuky na 
čerpacích staniciach uchádzača: 1) Umytie vozidla 2) Oleje a mazivá 3) Autopotreby: voda do ostrekovača, 
nemrznúca zmes, brzdová kvapalina a stierače. 
 
Uchádzač spolu s ponukou zašle zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky zatriedených do 
krajov a okresov k 31.3.2018. Preferovaní budú uchádzači s vyšším počtom čerpacích staníc. 
  
3) Určenie ceny 
 
Ceny za pohonné látky budú vyjadrené ako priemerné ceny v sieti čerpacích staníc v € bez DPH znížené o 
zľavy ponúknuté uchádzačom v € bez DPH. Zľavnená zmluvná cena za benzín okt.95/motorovú naftu sa 
vypočíta tak, že od priemernej mesačnej ceny stanovenej podľa predchádzajúcej vety v € bez DPH sa 
odpočíta vysúťažená zľava pre príslušnú pohonnú látku v € bez DPH. 
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Zľava môže byť určená dvoma spôsobmi, preferovaný je spôsob a): 
 

a) Zľava z priemernej mesačnej ceny pohonných látok v EUR bez DPH vyjadrená v percentách ako 

kladné číslo zaokrúhlené na 4 desatinné miesta.  

b) Ak uchádzač nevie poskytnúť zľavu v %, uvedie zľavu z priemernej mesačnej ceny pohonných látok 

v EUR bez DPH ako kladné číslo v eurách, zaokrúhlené na 4 desatinné miesta 

Uchádzač sa zaväzuje, že výška zľavy bude platná po dobu platnosti budúceho zmluvného vzťahu, teda 12 
mesiacov. Zmena výšky zľavy bude možná len na základe dohody oboch zmluvných strán. Podmienky 
predčasného ukončenia zmluvy budú dohodnuté v zmluve. 

 
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie priemerné ceny v sieti čerpacích staníc v € bez DPH za obdobie od 
1.1.2018 do 31.3.2018. 
 
Ceny doplnkových služieb a materiálu sú totožné s cenou na príslušnej čerpacej stanici uchádzača. 
 
Vydanie kariet a všetky operáciami s kartami sú bezplatné. 
 
Uchádzač je oprávnený vo svojej ponuke uviesť ďalšie výhody a bonusy, ktoré môže vyhlasovateľovi 
v súvislosti s predmetom súťaže poskytnúť. 
 
4) Predpokladané množstvo 
 
Predpokladané množstvo benzínu 95 je 120.000 litrov  za 12 mesiacov. 
Predpokladané množstvo nafty je 230.000 litrov  za 12 mesiacov. 
Predpokladaný počet čerpacích kariet je 230 kusov. 
 
5) Špecifikácia čerpacej karty: 

 
Čerpacia karta musí byť platná na všetkých čerpacích staniciach uchádzača na pohonné hmoty a spotrebný 
tovar podľa časti 2) 
Čerpacia karta musí byť vybavená s magnetickým prúžkom alebo čipom 
Čerpacia karta musí byť zabezpečená PIN kódovým prístupom 
Bezplatné blokovanie čerpacej karty prostredníctvom internetu a tiež bezplatné vykonávanie transakcií s 
čerpacou kartou 
Možnosť rozdelenia čerpacích kariet do skupín s možnosťou uskutočňovať zmeny v rozdelení kedykoľvek 
Možnosť stanovenia rôznych limitov čerpania PHM na čerpacie karty 
Možnosť stanovenia druhu PHM a nákupu vybraného spotrebného materiálu na čerpacie karty 
Dodatočné vydávanie čerpacích kariet v lehote do 10 pracovných dní po prevzatí žiadosti  
Možnosť zablokovania stratenej čerpacej karty kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky (t.j. vrátane 
víkendov a sviatkov) v lehote najneskôr do 1 hodiny od nahlásenia 
Zobrazenie prehľadu čerpania pohonných hmôt kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom internetu 
(prehľad za vybrané obdobie alebo vybranú čerpaciu kartu obsahujúci informáciu o: názve a adrese 
čerpacej stanice, dátume a čase nákupu, type paliva resp. iného produktu, odobraté množstvo v litroch, 
cena v EUR bez DPH, cena po zľave v EUR bez DPH, skupina zaradenia karty) 
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6) Zúčtovacie a platobné podmienky 
 
Kreditný limit pri 14 dňovom fakturačnom období: 
 

Obchodný názov Kreditný limit 

PPA CONTROLL, a.s. 4.000 € 

PPA INŽINIERING, s.r.o.  15.000 € 

PPA ENERGO s.r.o.  26.000 € 

PPA TRADE, spol. s r.o. 2.000 € 

PPA Power DS s. r. o. 6.000 € 

 
Fakturačné obdobie nesmie byť kratšie ako 14 dní.  
Doba splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 14 dní od jej vystavenia. 
Uchádzač sa zaväzuje vystaviť faktúru za služby každej firme zo skupiny vyhlasovateľov osobitne. 
 
7) Vyhodnotenie ponúk 

 
Ponuky v prvom kole je možné zasielať do 4.5.2018 do 23:59 na emailovú adresu nakup@ppa.sk. Zaslané 
ponuky budú vyhodnotené 9.5.2017 a v ten istý deň budú vybratí a oslovení 2 uchádzači s najvýhodnejšou 
ponukou.  
 
Predložiť ponuky v druhom kole môžu oslovení uchádzači do 11.5.2018 do 23:59 na rovnakú emailovú 
adresu. Ponuky v druhom kole budú vyhodnotené do 25.5.2018. 
 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 1.8.2018.  
 
S víťazom verejnej súťaže bude uzavretá zmluva v súlade podmienkami súťaže a to na obdobie 12 mesiacov 
s počiatočnou dobou platnosti najneskôr od 1.8.2018. 

 
Obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť alebo urobiť zmenu tejto verejnej obchodnej súťaže kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia a bez akéhokoľvek záväzku voči ľubovoľnému uchádzačovi v tejto verejnej 
obchodnej súťaži. 
 
8) Sumár súťažných podkladov 
 
Zoznam čerpacích staníc na území Slovenskej republiky zatriedených do krajov a okresov k 31.3.2018. 
Výška vysúťaženej zľavy podľa bodu 3) 
Priemerné ceny v sieti čerpacích staníc v € bez DPH za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. 
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