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Návrh na uzatvorenie zmluvy o vystavení platobnej 
karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX 

1, Všeobecné údaje 

N~zov firmy'" Úrad pre verejné .obstarávanie 

Ulica: Dunajská 68, P.O.BOX 58 

Štát I PSČ I Miesto: Slovensko / 82004/ Bratis/sva 24 

Telefón: \ I E~mallová adresa: • 

Fax: I Kontaktná osoba I Funkcia: I 

IČO: 317 97 903 I DiČ: 2021611008 

Právna forma podniku: Rozpočtovii organizácia I Odbor I Pr.dmDt obohodu: V.rejná správa 

Zahraničné pobočky'" I ZaloženIe obchodu (MM/RR) 

podľa Obchodného registra 
príp. uviesť odlišnú adresu pr!jemcu zásielky (napr. adresa poštovej priehradky) na strane 4 pod "Ostatné poznámky" 
napr. Rakúsko, Česká Republika 

2. Údaje o bankovom spojení 

Bankový účet vedoný v (názov a adresa banky): Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 06 Bratislava 

ČI510 úč, I Smerový kód banky: 8180 

IBAN IBIC 

811T 
OMV 

existuje od (MM/RR) 

Príjemca platby 
OMV Slovensko s.r.o. 
Einsteinova 25 

Smerový kód banky: 0200 číslo účtu: 

851 01 Bratislava 
IČO: 00604381 
DIČ:2020491407 
IČ pre DPH: SK2020491407 
Spoločnosť zapísaná: OR Okresného súdu BA 1, 
Oddiel Sro, vložka číslo: 777/8 

Miesto. dátum 

IBAN: f 

BIG" 

I Pečiatka a podpls(y) zákazn Ika 
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3. Vozový park - základné údaje 

I Počet osobných vozidiel 

3 

Celková spotreba pohonných hmôt 

z toho plánovaný podiel OMV Business Card 

Odhadnutý obraU mesiac pre poplatky za mýtne 
v tuzemsku a zahraničí, ako aj ostatné poplatky 

4. Podmienky 

500 Utr /mesiac 

500 Utr/mes. 

EUR/mesiac 

Počet nákladných vozidiel (> 3,5t) 
X 

(tIlV ---.... " ... _ ... _ .... _._.-.. 

OMV 

Nasledovne uvedené podmienky vstupujú do platnosti s prevzatím objednávky prostredníctvom OMV Slovensko s.r.o., 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a prostredníctvom OMV International Services GmbH, Trabrennstraf1e 6 - 8, A-1020 
Viedeň. Základom pre podmienky je v každom prípade cena vyznačená na predajnom mieste. 

ZI'ava na odbery v Slovenskej republike: (vrátane DPH fliter) 

pri čerpacich staniciach OMV Benzíny 

3,30 EUR/100 litrov 

pri čerpacfch staniciach AVANTI Benzíny 

3,30 EUR/100 litrov 

Odbery mimo Slovenskej repUbliky 
Podl'a priloženého zoznamu príplatkov za servis v zahraničí - príloha Doplnkové 
služby 

Poplatok za kartu 
0,- EUR za kartu a mesiac (bez DPH) 

Transakčný poplatok za bezhotovostné služby 
0,- % vrát. DPH z celkovej čiastky zberného konečného vyúčtovania. 

Servisný príplatok za prídavné služby 
podl'a zoznamu prídavných služieb v práve platnom znení. 

Vyúčtovanie a platobné podmienky: 
2 x mesačne: prevodný príkaz, splatnosť 30 dní od dátumu vystavenia 

Ostatné: 
Zľava na umyvarku v sieti OMV, Avanti SK 10% 
Zl'ava na prevádz. Kvapaliny v sieti OMV, Avanti SK 10% 
Servisný poplatok - sieť ČS OMV v zahraničí 0% 
Pri tankovaní v sieti Agip je servisný poplatok vo výške 0% z obratu bez DPH 

Diesei 

3,30 EUR/100 litrov 

Diesei 

3,30 EUR/100 litrov 
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5. Fleet Online servis 

Prosfme o aktiváciu používania nasledujúcich modulov 

• Modul 1 : Služby karty (bezplatne) . .0:. 
• Modul 2: Informácie o transakcii 3,25 EUR na zákaznícke číslo a mesiac, netto} O 
• Modul 3: Manažment vozového parku (0,2 % poplatok z celkovej fakturovanej sumy, netto)o) O 

8f1V 
-~ .. _ .. --_ ..... _.-
OMV 

Potvrdzujeme obdržanie doplnenia Všeobecných a dodacích podmienok pre OMV Business Card s funkciou ROUTEX a 
tieto v plnom obsahu uznávame. S hore uvedenými poplatkami súhlasíme. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky 
zodpovedajú prídavnej dohode pre využívanie servisu OMV Fleet Online (pozri prílohu). Údaj Vašej e-mailovej adresy je 
potrebný. 

6. Ostatné 

Žiadame teda o maximálny mesačný celkový limit obratu podl'a práve platného znenia Všeobecných obchodných a 
dodacfch podmienok pre OMV Business Card s funkciou ROUTEX vo výške 

3 000,00 Euro, vrát DPH 

a súhlasfme, že pri prekročení tohto limitu môže nastať okamžité zablokovanie OMV Business Card, taktiež priradeného 
zariadenia na bezhotovostnú platbu mýtneho systému (AT, DE CZ ... ) aj bez oznámenia vopred. OMV bude vopred 
informovať o možnosti blokácie kariet na faxové číslo, ktoré je uvedené v tejto objednávke. V prípade zmeny faxového 
čísla túto zmenu bezodkladne včas oznámime. 

Pohl'adávky zákazníka musia byť vždy zabezpečené, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
OMV uzatvorí zmluvu na zaistenie pohl'adávok u medzinárodnej poisťovacej spoločnosti. Náklady tohto poistenia znáša 
OMV. 

Pokial' zaistenie pohľadávok zákazníka voči OMV bude čiastočné alebo zamietnuté zo strany poisťovacej spoločnosti, 
OMV je oprávnená žiadať inú formu zábezpeky. 
OMV je oprávnená žiadať formu zábezpeky aj v prípade zrušenia už platného zabezpečenia zo strany poisťovacej 
spoločnosti. 

V prfpade, že zákazník neposkytne túto zábezpeku do dohodnutého termínu, OMV je oprávnené ihneď zablokovať všetky 
karty. 

OMV oprávnená túto dohodu bezodkladne a bez lehoty vypovedať, pokiaľ v rámci 7 dní od oznámenia prostredníctvom 
OMV nebude alebo nebude viac daná OMV poistná ochrana, ktorá OMV poskytuje príslušnú bankovú záruku. 
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V posledných 2 rokoch nebolo voči mne / nám vedený žiadny konkurz alebo exekúcia. 

Jl\áno o nie 

ftrav --_ .. ~ ...... _~ 
OMV 

Potvrdzujeme správnosť predtým uvedených údajov a obdržanie Všeobecných obchodných podmienok pre OMV 
Business Card s funkciou ROUTEX priložených k tejto zmluve, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. So 
Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasíme v plnom rozsahu. Táto zmluva si vyžaduje prevzatie ako 
prostredníctvom OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25,851 01 Bratislava, tak aj prostredníctvom OMV International 
Services GmbH, Trabrennstraf1e 6 - 8, A-i 020 Viedeň. 

Prflohy, ktoré tvoria súčasť tejto dohody: 

1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky 
2. Zoznam servisných poplatkov v zahraničí 
3. Zoznam a cenník doplnkových služieb 
4. Zoznam požadovaných kariet (OMV Business Card) 
5. OMV Fleet Online Services- žiadosť o aktiváciu 

Pečiatka a podpis ,,_ 

Meno/Priezvisko tlačeným písmom 
i{AD PRE VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIE 

DUNAJSKÁ UL. č. 68 
P.O.BOX58 

Ing. Marek Vladár 

Funkcia o Konateľ 

'\2004 BRATISLAVA 24 
1115 

o Splnomocnený zástupca firmy 

Miesto, 
1átum 

Jratislava 

l 

XpodPredseda úradu zastupujúci predsedu úradu 

I 

7 
/ 

Ostatné poznámky 

. ,. 

~ ~ ~ratislava 
dňa 

r 
\ 

ao/ ~-?'/h..,,., \ I (" .• ' " ' __ 

\ fr.--brennstraf1e 6 -'tr, 
Y1020 Viedeň 

-.--.- - --. 
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