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ZÁKAZKA  S NÍZKOU HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

 
VÝZVA NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

 

 
Dodávka PHL – motorového benzínu a nafty pre vozidlá Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Ingrid Bereczová 
E-mail: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk   
Tel.: 02/20856250, 0901 960 437 
 

1. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie dodávky pohonných hmôt pre 
služobné motorové vozidlá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

2. Predpokladaná hodnota:  34 080,00 € bez DPH/48 mesiacov 

Predpokladané množstvo odberu na 48 mesiacov: 20 000 litrov motorovej nafty 
a 20 000 litrov automobilového benzínu BA 95, pričom sa nepožaduje tankovanie 
prémiových pohonných látok.  

3. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

4. Hlavný kód CPV:  
091332000-3 automobilový benzín 
09134100-8 motorová nafta 

5. Druh zákazky: 
Tovar 

6. Vysvetlenie:  
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

7. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na 
komunikáciu: E-mail: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk 

8. Spôsob určenia ceny: 
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač uvedie cenu podľa predloženého formuláru. Uchádzač predkladá návrh ceny 
písomne. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania 
ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny. 
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9. Miesto poskytnutia: 
Viď. príloha č. 2 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 výška poskytnutej zľavy z aktuálnej kartovej cenníkovej ceny v % na 1 liter 
pohonných hmôt 

Poskytnutá zľava na 1liter pohonných hmôt bude vyjadrená v % sadzbe z kartovej 
cenníkovej ceny 1 litra pohonných hmôt a bude uvedená na 4 desatinné miesta. V 
prípade rovnosti % - nej zľavy viacerých uchádzačov rozhoduje bližšie umiestnená 
čerpacia stanica k pobočkám verejného obstarávateľa (viď. príloha č. 2) 
Zľava sa vzťahuje na všetky odberné miesta. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je 
Príloha č. 1 „ Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, ktorú verejný 
obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor, ktorý uchádzač predloží 
v ponuke, Príloha č. 2 „Presné miesta plnenia, preberajúci“ a Príloha č. 3 „Čestné 
vyhlásenie“, ktoré uchádzač predloží v ponuke.  

11. Dĺžka trvania zákazky: 
20.03.2019 – 19.03.2023 

12. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie.  Zábezpeka sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

13. Zdroj finančných prostriedkov:  
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov. 

14. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, 
v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať službu. V prípade ak je doklad podľa § 
32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou informáciou, nie je potrebné predkladať ho 
v ponuke.  
 
Čestné vyhlásenie: uchádzač predloží podpísané čestné vyhlásenie podľa  § 32 ods. 1 
písm.  f) zákona. 

15. Požiadavky verejného obstarávateľa: 

 uchádzač musí mať aspoň jednu čerpaciu stanicu v sídle ústredia, pobočiek 
a SLaPA pracovísk, 

 uchádzač musí dodať verejnému obstarávateľovi palivové karty pre 
bezhotovostný odber pohonných hmôt. 

 
V prípade ak uchádzač nesplní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, 
bude zo zadania zákazky vylúčený. 
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16. Osobitné požiadavky na plnenie: 
1. S úspešným dodávateľom bude uzavretá rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“), 

ktorej predmetom bude dodávka pohonných látok (motorového benzínu a nafty) na 
princípe akceptácie palivovej karty. Návrh znenia rámcovej dohody predloží 
dodávateľ, pričom dohoda bude uzavretá na 48 mesiacov s účinnosťou odo dňa 
20.03.2019 do dňa 19.03.2023, alebo do vyčerpania celkovej ceny predmetu 
dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Kupujúci nie je povinný 
vyčerpať celý stanovený finančný limit v priebehu trvania účinnosti zmluvného 
vzťahu. 

2. Nákup PHL sa uskutoční bezhotovostnou platbou na palivové karty ďalej len „PK“). 
Fakturácia za dodaný tovar 2 x mesačne (od 1. dňa do 15. dňa a od 16. dňa do 30. 
resp.    31. dňa v mesiaci). Faktúra musí obsahovať okrem náležitosti daňového 
dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov aj predmet dodávky, množstvo, cenu podľa tejto rámcovej 
dohody, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vyhotovenia a splatnosti faktúry.  Ak 
faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti daňového dokladu, 
objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ich dodávateľovi na dopracovanie. V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti a to dňom doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami. Faktúra 
podlieha povinnosti zverejnenia faktúry na tovary a služby podľa § 5b zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa doručenia faktúry.  

3. Kupujúcemu nebudú účtované žiadne poplatky za akékoľvek ďalšie úkony počas 
plnenia rámcovej dohody – napr. poplatky za vydanie, užívanie, zablokovanie, 
odblokovanie PK a iných súvisiacich služieb. Na žiadosť kupujúceho musia byť PK 
chránené požiadavkou zadať PIN. 
PK sú platné po dobu platnosti, ktorá je na nich uvedená. V prípade, ak počas 
platnosti a účinnosti rámcovej dohody uplynie doba platnosti PK, dodávateľ vydá 
automaticky nové PK s rovnakými parametrami aj bez požiadania kupujúceho. 
Kupujúci bude o nových PK písomne informovaný. PK budú pripravené na 
doručenie kupujúcemu do 20. dňa posledného mesiaca platnosti PK.  

4. Kúpna cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Kúpna cena palív predávaných kupujúcim na základe 
dohody pozostáva z dvoch zložiek. Prvú zložku tvorí kartová cenníková cena a 
druhú zložku tvorí zľava/príplatok určená v súlade s platným systémom 
zliav/príplatkov vzťahujúcim sa na ten druh palivového tovaru, ku ktorému sa 
príslušné zľavy alebo príplatky účtujú.  

5. Rámcovú dohodu je možné vypovedať v priebehu jej platnosti písomným prejavom 
ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť v prvý deň nasledujúceho mesiaca po dni doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

17. Obsah ponuky: 
V prípade doručenia ponuky elektronicky:  

 uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi scan ponuky v písomnej podobe,  
podpísanú  štatutárnym zástupcom a odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá 
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení poskytovať služby 
(v prípade ak je verejne dostupnou informáciou, nie je potrebné ho predkladať) a 
podpísané čestné vyhlásenie podľa  § 32 ods. 1 písm.  f) zákona. 
 
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:  

 uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuky v listinnej podobe, originál 
podpísaný  štatutárnym zástupcom, a s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá 
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení poskytovať služby 
(v prípade ak je verejne dostupnou informáciou, nie je potrebné ho predkladať) 

a podpísané čestné vyhlásenie podľa  § 32 ods. 1 písm. f) zákona. 
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18. Lehota a adresa na predkladanie ponúk: 
Lehota: 18.02.2019, čas: 10:00 hod. 
V prípade doručenia ponuky elektronicky: 
Adresa: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk 
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne: 
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 01.06.2019 

20. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 18.februára 2019 čas: 11:00 hod. 

21. Rámcová dohoda: 
Návrh rámcovej dohody predkladá úspešný uchádzač. 

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ  mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie 
aj identifikáciu úspešného uchádzača.  

23. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 

obstarávateľom. 

24. Doplňujúce informácie: 
  Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Presné miesta plnenia, preberajúci 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 
 
 

 

Dátum: 11.02.2019 

        

         MUDr. Tomáš Haško, MPH 
    predseda  
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Príloha č. 1     
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

DOPORUČENÝ VZOR: 

Dodávka PHL – motorového benzínu a nafty Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ................................................................... 

................................................................................................................................................... 

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................... 

Automobilový benzín BA 95 

% zľava z aktuálnej kartovej cenníkovej 

ceny za 1 liter automobilového benzínu  

 

................  % 

 

 

Motorová nafta 

% zľava z aktuálnej kartovej cenníkovej 

ceny za 1 liter motorovej nafty 

 

................  % 

 

  

 

 

 

V .......................................................... dňa: ............................ 

 

                                                                                                    .......................................................... 

           Odtlačok pečiatky a  
         podpis štatutárneho zástupcu 
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Príloha č. 2  

Presné miesta plnenia, preberajúci 

a) Presná adresa miesta plnenia, kde má byť predmet zákazky dodaný 

b) Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevzatie plnenia 

c) Tel. kontakt preberajúcej osoby alebo jej zástupcu 
 

1. ÚDZS-ústredie, Žellova 2, 829 24 Bratislava, René Špír, 02/20856727 
2. ÚDZS-pobočka Bratislava, Žellova 2, 829 24 Bratislava, Martin Jakubov, 02/20856603 
3. ÚDZS-pobočka B. Bystrica, Wolkerova 34, 974 04 B. Bystrica, Ing. Anton Lacko, 048/2852613 
4. ÚDZS-pobočka Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice, Ing. Janka Lechová, 055/2852613 
5. ÚDZS-pobočka Martin, Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin, Ing. Eduard Agricola, 043/2852613 
6. ÚDZS-pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra, Dionýz Danič, 037/2852613 
7. ÚDZS-pobočka Prešov, Kúpeľná 3, 080 03 Prešov, Ing. Emília Pribišová, 0902 976603 
8. ÚDZS-pobočka Trenčín, Legionárska 17, 911 71 Trenčín, Ing. Marianna Kotyrová, 032/2852613 
9. ÚDZS-pobočka Trnava, Pekárska 40/A, 917 01 Trnava, Ing. Mária Farkašová, 033/2852613 
10. ÚDZS-súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice, Marta 

Dzúrová 055/2852645 
11. ÚDZS-súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Martin, Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin, 

Zuzana Beťáková, 043/2852649, Ing. Dušan Krivoš, 043/28852672                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


