
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Nákup pohonných hmôt“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
      IČO: 42118727  
      Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
      Kontaktná osoba: Ing. Miroslav  Grič  
      Telefón:  038/532 67 50 
             038/522 19 11  
      e-mail:  moj-domov@moj-domov.sk 
   
      Internetová adresa:  moj-domov.sk 

 
2. Predmet zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru - Nákup pohonných hmôt  
 
3.  Opis predmetu zákazky 
      Nákup motorovej  nafty a  automobilového  benzínu  pre  potreby  zariadenia  /ďalej len PHM/ 
      na princípe akceptácie platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady. 

 
4.   Množstvo alebo rozsah predmetu 

Verejný obstarávateľ na základe porovnaní  s  doterajším odberom  predpokladá  odber  PHM  
 - bezolovnatý automobilový benzín  1 500 litrov/rok 
 - nafta motorová  800 litrov/rok 
 - počet platobných kariet - 1 kus 
 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uvedený objem zmeniť v závislosti na výške dispo- 
  nibilných zdrojov a v závislosti od aktuálnych potrieb zariadenia.Kupujúci nie je povinný za- 
  kúpiť predpokladané množstvo predmetu zákazky. 
 

 
 5.   Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 
Topoľčany. 
 



6.   Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet:  09134100-8, 09132000-3, 30163100-0    
  

7.   Trvanie zmluvy 
 Predpokladané trvanie zmluvy: 12 mesiacov       

       
8.   Obsah ponuky 

a) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom 
o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) 
alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

b) Návrh uchádzača na plnenia kritéria /príloha č.2/ 
c) Návrh zmluvy vypracovaný a predložený uchádzačom. Víťazný uchádzač na základe výz- 
       vy   predloží zmluvu v piatich výtlačkoch. 
 

9.   Platobné podmienky 
      Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr formou bezhotovostného 

platobného styku, platnosť faktúry 30 dní. Faktúra musí obsahovať: 
      - odobrané množstvo pohonných hmôt, 
      - jednotkovú cenu za jeden liter pohonnej hmoty bez zľavy, 
      - výšku zľavy v EUR za jeden liter pohonnej hmoty, 
      - konečnú – fakturovanú cenu PHM po odpočítaní zľavy 
 
10.  Kritéria na hodnotenie ponúk 

 1. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.  
 
1.1. Výška zľavy v EUR za jeden liter motorovej nafty zo stojanovej ceny  
1.2. Aktuálna cena motorovej nafty ku dňu : 17.06.2015 
2.1. Výška  zľavy  v EUR  za  jeden  liter automobilového  benzínu zo stojanovej ceny  
2.2. Aktuálna cena automobilového benzínu ku dňu: 17.06.2015 
3.    Poplatok v EUR za vydanie palivovej karty  
4.    Víťazom sa stane uchádzač, s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou.    

 
11. Predloženie ponuky 
 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
označenie ponuky:  NEOTVÁRAŤ   „Nákup pohonných hmôt“   

 
b) lehota na predkladanie ponúk: 17.06.  2015 do 15.00 h. 
c) otváranie obálok: 18.06. 2015 o 8.00 h. 

 
         Ponuka bude predložená  poštou. 
           

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  
    
 



12. Trvanie zmluvy 
       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka na obdobie 12 mesiacov.  
 

13. Kritérium na hodnotenie 
 Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka  
  

14. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
 Ing. Miroslav  Grič 
 Kontakt: 038/ 532 67 50, 038/522 19 11 
 

15.  Ďalšie informácie   
  Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým       

bude uzatvorený zmluvný vzťah.    
 

  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený   
výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 

 
Štatutárny zástupca organizácie   
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
 

 
       Topoľčany,11.06. 2015  

 



Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Príloha č.1 
 
 

PONUKA 
 

predložená  na predmet zákazky 
 

„Nákup pohonných hmôt“ 
 
 

pre verejného obstarávateľa 
 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač 

 
Obchodný názov 
uchádzača  

Adresa sídla  

IČO  

IČ DPH SK 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní) 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu uchádzača  

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania 

 

Kontakty Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný )   

Fax   

E-mail  
Internetová adresa   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

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

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 
             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 


