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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (

 

Technické služby mesta Svidník ako verejný obstarávate
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Vás vyzývajú v zmysle § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní na predloženie cenovej ponuky s predmetom zákazky

 
 

Motorová nafta
 
 

  1.   Identifikácia verejného obstarávate
Názov:   Technické služby mesta Svidník            
Sídlo:   Budovate
IČO:   31301347
DIČ:    2020792125
IČ DPH:   SK2020792125
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s. / Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:   SK23 5600 0000 0036 2116 4001 / SK65 0200 0000 0000 0703 6612
web:   www.tsms.sk
Štatutárny orgán : Mgr. Lukáš Dubec
 
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania:
Ing. Andrea Namešpetrová
e-mail: namespetrova@tsms.sk
 
Webové sídlo, kde sú kompletné sú
obmedzení či poplatkov

 
 

2. Predmet zákazky: 
a) Názov predmetu zákazky

b) Číselný kód pre hlavný predmet zo Spolo
09134100-8 Motorová nafta

 

c) Podrobný opis predmetu zákazky a
Všeobecná špecifikácia predmetu:
Názov:  Motorová nafta
Kľúčové slová: pohonné hmoty, 

Technické služby mesta Svidník
Budovateľská 446/1, 089 01  Svidník

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Technické služby mesta Svidník ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Vás vyzývajú v zmysle § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní na predloženie cenovej ponuky s predmetom zákazky „Motorová nafta“

Motorová nafta 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Technické služby mesta Svidník             
Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník 
31301347 
2020792125 
SK2020792125 
Primabanka Slovensko, a.s. / Všeobecná úverová banka, a.s.
SK23 5600 0000 0036 2116 4001 / SK65 0200 0000 0000 0703 6612
www.tsms.sk 
Mgr. Lukáš Dubec, riaditeľ 

Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania: 
Ing. Andrea Namešpetrová 

mail: namespetrova@tsms.sk 

Webové sídlo, kde sú kompletné súťažné dokumenty dostupné priamo a úplne bez 
: https://www.tsms.sk/13628/dodavka-pohonnych

Názov predmetu zákazky: Motorová nafta 
íselný kód pre hlavný predmet zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Motorová nafta 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Všeobecná špecifikácia predmetu: 

Motorová nafta 
pohonné hmoty, palivá, nafta 

Technické služby mesta Svidník 
ská 446/1, 089 01  Svidník  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

 v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Vás vyzývajú v zmysle § 117 zákona o verejnom 

„Motorová nafta“ 

Primabanka Slovensko, a.s. / Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK23 5600 0000 0036 2116 4001 / SK65 0200 0000 0000 0703 6612 

ažné dokumenty dostupné priamo a úplne bez 
pohonnych-hmot 

ného slovníka obstarávania (CPV): 



CPV:  09134100-8 Motorová nafta 
  60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Druh/y: Tovar; Služba 

 
Funkčná a technická špecifikácia predmetu: 
Motorová nafta 

Funkcia 
Predmetom zákazky je jednorázová dodávka motorovej nafty podľa STN EN 590 do miesta 
plnenia. 

Motorová nafta je dopravená a následne bude prečerpaná dodávateľom do veľkokapacitnej 
nádrže (BENCALOR) objednávateľa. 

Cetánové číslo musí byť v súlade s normou STN EN ISO 5165. 

Motorová nafta je určená pre vznetové motory. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
Cetánové číslo číslo 53     

Množstvo liter     13 000  

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
Pohonná hmota musí byť 
prepravená: 

v súlade s ADR 

Vybavenie prepravnej cisterny: čerpadlo na prečerpanie nafty do veľkokapacitnej nádrže 
BENCALOR 

Prispôsobenie externým teplotám:   

 

Osobitné požiadavky na plnenie: 
Názov 
Lehoty plnenia nádrže: do 48 hodín od výzvy na plnenie telefonátom alebo e--mailov od 
objednávateľa podľa stavu v nádrži BENCALOR. 

Cena musí obsahovať náklady spojené s prepravou a prečerpaním do nádrže BENCALOR. 

Požaduje sa predložiť platný certifikát a preberací protokol na dodaný tovar - stáčací lístok. 

Fakturáciu predmetu zákazky uskutočniť do 15 dní od dodania tovaru. 

Dodávateľ predmetnej nafty je povinný pred dodaním zaslať mailom alebo poštou 
objednávateľovi fotokópiu povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 
písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja v znení neskorších predpisov. 

 
 

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Lukáš Dubec, riaditeľ, Technické služby mesta Svidník. 
 

 

d) Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná cena:   1,532 EUR/l  (bez DPH)  

 
 

e) Miesto dodania predmetu zákazky: 
         Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník     

 

f) Predpokladaná lehota plnenia predmetu zákazky: Apríl 2023 

 



3. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky:  nie 

 

4. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

5. Typ zmluvy:  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.  

 
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

a) Ponuky sa prijímajú do  3.4.2023  do 11:00 hod. Uchádzač predloží ponuku v písomnej 
podobe. 

b) Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk:  4.4.2023 o 10:00 hod. 

c) Miesto otvárania ponúk:  ako je uvedené v bode 1. 
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
 

7. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
a) Uchádzač  predloží  ponuku v písomnej podobe poštou na adresu: Technické služby 
mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník  alebo osobne na adresu: Technické 
služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník, kancelária č. 4, alebo 
elektronicky na adresu:  namespetrova@tsms.sk  
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú 
v pracovné dní od 06:00 hod. do 14:00 hod., okrem prestávky na obed v čase 10:30 hod 
do 11:00 hod. 

b) Obálka s ponukou musí byť označená: „Verejné obstarávanie - Motorová nafta– 

neotvárať.“ 

c) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

d) Uchádzač môže predloženú ponuku alebo jej časť dodatočne doplniť, zmeniť alebo 
vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

e) Uchádzač ponuky vyhotoví v jazyku slovenskom. 
 

8. Podmienky financovania:  
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Technických služieb mesta Svidník. 
Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia 
preddavkov.   

 

9. Podmienky účasti:  
o verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f); ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté, 

o uchádzač musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s výzvou a jej prílohami.  
 

 

 



10. Obsah ponuky: 
o Príloha č. 1 Titulný list 
o Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky 

"Motorová nafta" podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na 
túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. Zároveň v návrhu na 
plnenie kritérií uchádzač potvrdí svoj súhlas s podmienkami verejného obstarávania 

o Príloha č. 3 Čestné prehlásenie uchádzača. Uchádzač  vyplní čestné prehlásenie 
uchádzača, že spĺňa podmienky verejného obstarávania. 

 
 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednotková cena za dodanie predmetu 
obstarávania. V ponuke uchádzačov, ktorí sú platiteľmi DPH bude vyhodnocovaná 
jednotková cena  predmetu  zákazky vrátane DPH v EURÁCH. V ponuke uchádzačov, ktorí 
nie sú platiteľmi DPH bude vyhodnocovaná jednotková cena predmetu zákazky v EURÁCH.  

 

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ oznámi 
výsledok vyhodnotenia ponúk. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky  podľa  § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné podať 
námietky. 

 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného obstarávania alebo 
verejné obstarávanie zrušiť v prípade ak:  

o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v 
tejto výzve, 

o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, 
o ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,  
o nebude predložená ani jedna ponuka.  

 
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 
vznikli s prípravou ponuky.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené 
cenové ponuky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. 
 

Svidník,  28.3.2023                                                        
    

 

 
 

 

            Mgr. Lukáš Dubec  
                       riaditeľ TSMS 
Príloha č. 1 Titulný list  
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Čestné prehlásenie uchádzača 


