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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

Na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Predmet obstarávania: „Bezhotovostný nákup pohonných palív 
prostredníctvom palivových platobných kariet“ 
 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
 
Názov:  REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš                              
IČO: 42219906 
DIČ: 2023486069  
V zastúpení: Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
Telefón: +421 44 55 65 401 
Web: www.visitliptov.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať: 
Kontaktná os.: Ing. Martin Grieš 
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je:  

• bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v rámci sieti čerpacích staníc 
na území SR, vrátane nákupu doplnkového tovaru a služieb. 

• bezhotovostný nákup motorovej nafty podľa normy STN EN 590 do motorových 
vozidiel  a autobusov verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových kariet 
uchádzača, doplnkových tovarov a súvisiacich služieb. 

• nákup doplnkových tovarov pre starostlivosť, a to pomocou platobných palivových 
kariet, napr. motorových prevodových a mazacích olejov, autochémie, všetkých 
prevádzkových náplní, diaľničných známok, žiaroviek, stieračov a pod. 

• doplnkové a drobné služby, napr. umývanie vozidiel či oprava defektu, ak to má 
čerpacia stanica v ponuke, a to na princípe akceptácie palivovej karty. 

• palivo poskytované na princípe akceptácie palivovej karty, ako prostriedku 
bezhotovostnej úhrady za čerpané pohonné hmoty a doplnkový tovar, prípadne služby. 

 
Technická špecifikácia predmetu je uvedená v prílohe č. 1 
 
 
Výsledkom obstarávania bude Rámcová dohoda o poskytnutí rabatu na každý liter odobratej 
pohonnej hmoty (motorová nafta) do autobusu, ktorý bude poskytnutý z ceny paliva v daný 
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deň čerpania.  Rámcová dohoda bude uzavretá na 36 mesiacov s tým, že celková hodnota 
zákazky nepresiahne 19 900 € bez DPH. 
Predpokladaná hodnota zákazky za 36 mesiacov podľa § 6 ZVO je 19 900 € bez DPH 
 
 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z dotačných prostriedkov organizácie REGION LIPTOV OOCR 
 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 3.7.2019 do 15,00 hod. 

Osobné doručenie do kancelárie REGION LIPTOV 
OOCR, alebo mailom na adresu office@visitliptov.sk 
prípadne poštou. 

 
V prípade doručenia poštou, obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Bezhotovostný nákup 
pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet - Neotvárať“.  V prípade 
neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 
V prípade doručenie emailom, predmet emailu musí byť označený „Súťaž – Bezhotovostný 
nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet. 
 
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: názov zákazky – predmet obstarávania, obchodné meno, 
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail, bankové spojenie, platca / 
neplatca DPH, cenovú kalkuláciu, podpis zodpovednej osoby, pečiatka. 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej 
ponuke upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku.  
 
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude výška poskytnutého rabatu 

vyjadrená v absolútnom čísle na 1 liter pohonných hmôt 
premietnutý do celkovej  CENY po zľave za 100 litrov pohonných 
hmôt. 

2. Druhým kritériom bude vzdialenosť čerpacej stanice od miesta 
garážovania autobusu OOCR Region Liptov na Revolučnej ulici 
750, 031 05 Liptovský Mikuláš, ktorá bude vypočítaná 
prostredníctvom Google Maps. 

Pričom prvému kritériu je pridelená váha 80 bodov zo 100 a druhému kritériu je pridelená 
váha 20 bodov zo 100.  
Vzorec na vyhodnotenie  ponúk bude  
Kritérium 1 : „najlepšia ponuka“ / „hodnotená ponuka“ * 80 
Kritérium 2 : „najlepšia ponuka“ / „hodnotená ponuka“ * 20 
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Návrh na plnenie kritérií 1 a 2:  
(CENA bude stanovená  na príklade  ceny paliva ku dňu 28.6.2019) 

A B C D 
Názov a adresa  
najbližšej čerpacej 
stanice uchádzača od 
garáže autobusu na 
Revolučnej ulici 750, 
LM 

Pultová cena za 1 L 
motorovej nafty s DPH  
28.6.2019 
 
(podľa normy uvedenej 
v prílohe) 

Výška 
poskytnutého 
rabatu v EUR na 1 
liter motorovej 
nafty (na 4 
desatinné miesta) 

Cena za 100 L PHM 
po zľave 
(poskytnutom 
rabate) 
(B-C) x 100  

 EUR EUR  EUR 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov (spolu za obe 
kritériá). Ostatní uchádzači budú vyhodnotení ako neúspešní.  
 
Miestom čiastkových odberov pohonných hmôt, doplnkového tovaru a služieb môže  byť 
ktorákoľvek čerpacia stanica v sieti čerpacích staníc dodávateľa. 
 
(7) Ostatné informácie 
 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda podľa Obchodného zákonníka. 
Predložené cenové ponuka sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tejto zákazky   
 
 
 
Liptovský Mikuláš, dňa 28.6.2019 
 
 
 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:  Bezhotovostný nákup pohonných palív 

prostredníctvom palivových platobných kariet 
 
Špecifikácia zákazky:   
 
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum 
Motorová nafta liter    
Palivová karta ks 1 1 
 
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
Špecifikácia čerpacej stanica Nutná možnosť prístupu a tankovania autobusov 
Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový 
systém Karta musí byť akceptovaná na území SR  

  
V prípade technických problémov predajca zabezpečí 
nonstop autorizačné centrum pre platbu kartou. 

  Platba kartou bezhotovostná. 

  
Karta musí umožniť nákup palív do akýchkoľvek 
nádob používaných na transport motorových palív. 

  
Na žiadosť objednávateľa nastavenie tovaru a služieb, 
ktoré je možné kúpiť prostredníctvom karty. 

  
Palivová karta s magnetickým prúžkom alebo čipom; 
zabezpečenie palivovej karty PIN kódom. 

Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, 
prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne 
parametre v zmysle normy 

STN EN 590 (STN EN 590:2000-08 (65 6506)) 

Vyžaduje sa bezplatné vydanie palivovej karty verejnému 
obstarávateľovi na jeho meno/názov. áno 

Možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty 
kedykoľvek počas plnenia zmluvy (t.j. vrátane víkendov a 
sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia. 

Áno 

Sledovanie spotreby pohonných látok, objednávanie a 
blokovanie kariet, zobrazenie prehľadu čerpania pohonných 
hmôt a odobratých doplnkových služieb v priebehu mesiaca 
/prehľady za vybrané obdobia alebo za vybrané palivové 
karty/ 

Áno, Online správa kariet cez virtuálne centrum kariet 

Vystavenie súhrnnej faktúry za odobraté pohonné hmoty a 
doplnkové služby na palivové karty 

Zaslanie faktúry elektronicky  do 3pracovných dní po 
ukončení príslušného mesiaca. Emailový kontakt bude 
špecifikovaný v zmluve 

Možnosť predplatby – zálohová platba na karty Áno 

Vyhotovenie súhrnnej faktúry za dodané PHM, tovary a 
odobraté doplnkové služby na palivovú kartu s rozdelením 
podľa kupujúcim definovaného kľúča 

Áno 

Platba palivovou kartou za PHM a doplnkové služby v sieti 
prevádzok uchádzača/predávajúceho. Áno 

Zasielanie faktúr Elektronicky do 3 pracovných dní po ukončení 
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príslušného mesiaca 

    

Vydanie palivovej karty Na tabuľku s evidenčným číslom vozidla alebo iné 
označenie podľa určenia. 

  
Nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne, podľa potrieb verejného obstarávateľa, 
počas zmluvného obdobia priamo do vozidiel a technických prostriedkov objednávateľa, 
ďalej i nákup doplnkového tovaru a prípadné poskytovanie služieb v sieti čerpacích staníc 
dodávateľa. 
 
Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
 
Po uzavretí zmluvy:  

• Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 pracovných dní 
odo dňa oznámenia o výsledku súťaže 

• Objednávateľ požaduje predložiť platné certifikáty do 5 pracovných dní odo dňa 
oznámenia o výsledku súťaže 

• Požaduje sa predloženie zoznamu sietí prevádzok úspešného uchádzača / dodávateľa v 
ktorých je možný odber pohonných hmôt na základe palivovej karty. 

• Rozhodná pre vyúčtovanie je cena paliva platná v čase vykonania kúpy na čerpacej 
stanice po započítaní výšky poskytnutého rabatu. V cene sú započítané všetky náklady 
dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky, vrátane nákladov na doručenie 
palivových kariet objednávateľovi. Rozhodná pre vyúčtovanie ceny doplnkových 
tovarov a služieb týkajúcich sa starostlivosti o autá je cena platná v čase vykonania 
kúpy na čerpacej stanici, ktorá je konečná. Vyúčtovanie bude prebiehať raz za 
kalendárny mesiac a to na základe faktúr, ktoré bude dodávateľ vystavovať vždy po 
skončení daného mesiaca. 

• Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet 
jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na 
príslušnú položku plnenia, celkovú cenu za položku, prehľad čerpania PHM podľa 
jednotlivých palivových kariet s dátumom čerpania PHM. 

• Fakturácia bude prebiehať vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za skutočne 
čerpané pohonné hmoty a doplnkový tovar, prípadne služby za konkrétny mesiac. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Objednávateľa. 

• Dodávateľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v 
lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

• Dodávateľ netrvá na odčerpaní (odpredaji) celého určeného minimálneho objemu 
jednotlivých druhov pohonných hmôt, v prípade ak by v rámci trvania zmluvného 
vzťahu nebol tento určený objem odčerpaný. 

 
 
 
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodržať podmienky z predloženej ponuky. 
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Príloha č. 2: Vzor cenovej ponuky 
 
Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 

A B C D 
Názov a adresa  
čerpacích staníc 
v Lipt. Mikuláši 
s akceptáciou 
palivovej karty 
uchádzača 
(zoradených podľa 
vzdialenosti od garáže 
autobusu na 
Revolučnej ulici 750, 
LM) 

Pultová cena za 1 L 
motorovej nafty s DPH  
28.6.2019 
 
(podľa normy uvedenej 
v prílohe) 

Výška 
poskytnutého 
rabatu v EUR na 1 
liter motorovej 
nafty (na 4 
desatinné miesta) 

Cena za 100 L PHM 
po zľave 
(poskytnutom 
rabate) 
(B-C) x 100  

 

EUR EUR EUR 

 
 
Miesto a dátum:  
 
 
 

................................................ 
  Podpis zodpovednej osoby 
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