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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na poskytovanie služieb. 

 
Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby je verejným obstarávateľom podľa  § 7 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 
„Nákup pohonných hmôt na palivové karty“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:  Záhradnícke a rekreačné služby 

 Adresa:    Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

 IČO:    00 183 075 

        Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Janka Majerová 
0918 804 401, 048/28 51 805 

        Kontaktné osoby vo veciach technických:    Andrej Dubovický, 0907 816 242 

 
2. Opis predmetu zákazky: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
09134100-8 Motorová nafta   

                              09132100-4 Bezolovnatý benzín 
                             30163100-0 Karty na čerpanie pohonných látok  
 
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (ďalej len „PHM“) – bezolovnatý automobilový benzín - 
oktánové číslo 95 podľa normy STN EN 228 a motorová nafta - cetánové  číslo 48 podľa normy STN EN 590, 
doplnkových tovarov (nákup a čerpanie Redukčného činidla NOx) a služieb (využívanie umývacej linky), 
dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté 
pohonné hmoty, doplnkové tovary a služby.  
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Výzvy. 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  69 229,17 Eur bez DPH 

 
4. Trvanie zmluvy:  od 01.01.2022 do 31.12.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu predpokladanej 

hodnoty zákazky. 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu 
zákazky. Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr 1 x mesačne formou 
bezhotovostného platobného styku, so splatnosťou 30 dní.   

6. Podmienky účasti uchádzačov:  
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f) 
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Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť: 

- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky. Pre účely tejto zákazky bude 
postačujúce, ak uchádzač predloží informatívny výpis alebo internetový odkaz na register 
(ORSR/ŽRSR a pod.); 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 
Kritériom hodnotenia ponúk je výška zľavy v % na 1 liter PHM (uviesť na 2 desatinne miesta),   ktorú 

bude uchádzač a/alebo jeho zmluvný partner poskytovať verejnému obstarávateľovi počas trvania 
zmluvného vzťahu. Cenou za liter sa bude rozumieť priemerná mesačná jednotková cenou v EUR 
s DPH – priemerná mesačná cena za 1 liter motorového benzínu natural 95 a priemerná mesačná 
cena za 1 liter motorovej nafty vyjadrená v EUR s DPH uverejnená Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na adrese http://statdat.statistics.sk za mesiac, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý bude 
úspešný uchádzač a/alebo jeho zmluvný partner vystavovať faktúru za odobraté pohonné hmoty. 
Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 

Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude hodnotená.  

V prípade rovnakých návrhov na plnenie kritérií od uchádzačov – rovnaká výška zľavy v % na 1 l PHM, 
bude verejný obstarávateľ prihliadať na počet čerpacích staníc uchádzača a/alebo jeho zmluvných partnerov 
v meste Banská Bystrica, v ktorých bude môcť uplatniť vysúťaženú zľavu na nákup PHM na palivové karty. 
Rozhoduje vyšší počet čerpacích staníc, nakoľko má verejný obstarávateľ zriadené pre svoju činnosť 
niekoľko stredísk v rámci mesta Banská Bystrica. Pri vykonávaní svojej činnosti sa automobily a pracovné 
stroje presúvajú po celom meste a z časového a ekonomického hľadiska je vhodné mať možnosť dotankovať 
PHM na viacerých miestach. Z dôvodu častého tankovania je predpoklad využívania čerpacích staníc. 

Predložením ponuky – Návrhu uchádzača na plnenie kritérií uvedeného v prílohe č. 2, uchádzač 
potvrdzuje, že ním poskytovaný predmet zákazky spĺňa všetky podmienky uvedené v opise predmete 
zákazky a v tejto výzve. 

 
8. Požiadavky na obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky podľa bodu 6 tejto Výzvy. 
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 6 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe Výzvy). 
3. Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača 

resp. ním poverenou osobou. 
4. Zoznam čerpacích staníc uchádzača a/alebo jeho zmluvných partnerov v meste Banská Bystrica (pre 

prípad rovnakých návrhov na plnenie kritérií), v ktorých bude môcť využívať nákup PHM na palivové 
karty, podľa podmienok v prílohe č. 1 tejto Výzvy. 
 

9. Lehota na predkladanie ponúk:  17.12.2021 do 11:00 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.  
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Nákup pohonných 
hmôt na palivové karty“, „NEOTVÁRAŤ“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na 
adresu janka.majerova@zaaresbb.sk v skenovanej podobe. 
 
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie,  ekonomické 
oddelenie. 

mailto:janka.majerova@zaaresbb.sk
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10. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční 17.12.2021 o 11:15 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické 
oddelenie. 

 
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.  
 
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy. Zmluva musí obsahovať 
a dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Výzve, Opise predmetu zákazky a Návrhu úspešného 
uchádzača na plnenie kritérií (bez skrytých poplatkov). 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na 
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač 
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 

 
V Banskej Bystrici, dňa 08.12.2021 
 

Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Ivan Šabo 
Riaditeľ organizácie 

 

     

   

 
Prílohy: 
č. 1  Opis predmetu zákazky 
č. 2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
č. 3 Čestné vyhlásenie 

 

 


