
Výzva  
Podprahová zákazka 

podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 
Nákup pohonných hmôt na princípe akceptácie platobnej karty 

predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici č.1 
975 56 Banská Bystrica 
IČO: 00606979 
DIČ: 2021085759 
Telefón: 048/ 4367 788  
Fax:      048/ 4367 701 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Villim 
 

2. Predmet zákazky: 
Nákup pohonných hmôt (ďalej len „PHM")  na princípe akceptácie platobnej karty 
predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady. 
 

3.  Zmluva: 
3.1. Trvanie zmluvy: 18 mesiacov  
3.2. Množstvo alebo rozsah zmluvy: Verejný obstarávateľ na základe porovnaní z 
doterajším odberom predpokladá odber PHM - bezolovnatý automobilový benzín podľa 
normy STN EN 228 spolu cca 19 000 litrov/rok, t.j 28 500 litrov počas trvania zmluvy. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uvedený objem zmeniť v závislosti na výške 
disponibilných zdrojov a v závislosti od aktuálnych potrieb. Počet platobných kariet: 6 ks. 
3.3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt. 
Od: 33 000,0000 Do: 37 000,0000 EUR 

 
4. Hlavné miesto dodania tovarov: územie Slovenskej republiky 

NUTS kód: SK0.  
 

5. Spoločný slovník Obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 09132100-4  
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 30163100-0. 
 

6. Rozdelenie na časti: 
Nie. 
 

7. Variantné riešenie 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 
8.  Poskytovanie súťažných podkladov: 

Súťažné podklady si záujemca  môže písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa  
uvedenej v  bode 1. / pokiaľ ich neprijal  spolu s výzvou/. Súťažné podklady sa budú 
vydávať v pracovných dňoch od 31.10.2011 do 10.11.2011 v pracovnom čase od 08:00 do 
15:30 hod. Spôsob prevzatia súťažných podkladov – osobné prevzatie a zaslanie poštou.  

 
9.  Úhrada za súťažné podklady: 

Nevyžaduje sa. 
 
 



10. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 21. novembra  2011 do 14.00 hod. 
Ponuky sa doručia na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
11. Otváranie obálok s ponukami: 

Otváranie obálok s ponukami bude dňa  22.11.2011 o 10.00 hod. na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v kancelárii  č.20 na 2. poschodí v 1.budove. 

 
12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Predmet obstarávania sa bude financovať z bežných  výdavkov štátneho rozpočtu 
prideleného RÚVZ BB na rok 2012 a 2013 Záloha sa neposkytuje. Platby budú vykonané 
na základe mesačných faktúr. Splatnosť faktúr 30 dní.   
 

13.  Požadované zábezpeky a záruky:  
 Nepožaduje sa. 
 

14. Podmienky účasti uchádzačov:  
14.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

Informácie a formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 
Uchádzač musí spĺňať podmienku uvedenú v § 26 ods.1 písm. f - preukáže sa 
dokladom o oprávnení podnikať /originál alebo overená kópia nie staršia ako 3  
mesiace /  

14.2. Finančné a ekonomické postavenie: 
Neuplatňuje sa. 

14.3. Technická a odborná spôsobilosť: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok: Uchádzač musí preukázať, že spĺňa nasledujúce požiadavky: - § 28 
ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii 
čerpacie stanice ( počet, umiestnenie) požadujeme čerpacie stanice minimálne 
v týchto mestách: Banská Bystrica, Bratislava , Košice. 

Ponuka uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti nebude vyhodnocovaná.   
 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.   
Kritéria výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky: 
kritéria na vyhodnotenie ponúk sú uvedené s bodovým ohodnotením (maximálny počet je 
100 získaných bodov): 
1. Výška zľavy v EUR za jeden liter PHM                .............................max  70 bodov  
2. Poplatok v EUR za vydanie 1 ks palivovej karty   .............................  max 30 bodov 
 

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2011. 

 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

17.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky ak 
nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

17.2. Pri zadávaní zákazky sa postupuje podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov.   

17.3.  Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo vestníku č. 208/2011 dňa   pod 
číslom 08800-WYT. 

 
Dátum:  26.10.2011                                             
 

              Ing. Ján V i l l i m                                     
vedúci odboru rozpočtu a ekonomiky  


