
Bllingválne gymnázium Milana Hodžu 
Komenského 215 / 10, 038 52 Sučany, Slovenská republika 

Č. sp.: DPHM /2014 Sučany, dňa 05. 12. 2014 

Výzva na predkladanie ponúk 
zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle 

http://gbas,edupage.org/text/?text=text/textl2&subpage:=l& 

postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

I. Základné informácie 

1. Predmet zákazky: 

Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov : Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 
Sídlo : Komenského 215, 038 52 Sučany 
IČO: 00627844 
Kontaktné miesto (miesta): Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 

Sučany 
Kontaktná osoba: Ing. Martina Lojdová, zástupkyňa riaditeľa pre technicko -

ekonomické činnosti 
Č. tel.: +421 434293474, +421 911348415 
Č. faxu: +421 434293086 
e- mail: gbas@gbas.sk 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je nákup PHM - motorovej nafty a benzínu 95 na čerpacích 
zariadeniach uchádzača na území SR, a to prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných 
hmôt ako prostriedku bezhotovostnej úhrady. Predmetom tejto zákazky je ďalej vystavenie 
a dodanie 2 ks palivových kariet do sídla verejného obstarávateľa. 

Predpokladané celkové množstvo na rok 
benzín 95: 545 litrov 
motorová nafta: 1043 litrov 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet - hlavný slovník: 
09134100-8 Motorová nafta 
09132000-3 Automobilový benzín 
30163100-0 Karty na čerpanie pohonných látok 
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4. Predpokladaná cena predmetu zákazky: 1 898,08 EUR bez DPH 

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu 
zákazky. 

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky t.j. motorovej nafty i benzínu 95. 

6. Lehota na predkladanie ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 
15. 12. 2014 do 12:00 hod. 

7. Spôsob predloženia ponuky 

Osobne, poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo elektronickou poštou na adresu: 
moravcik.ivo@gmail.com alebo gbas@gbas.sk 

8. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

a) Identifikačné údaje uchádzača 

b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH za nákup PHM - motorovej 
nafty a benzínu 95 na čerpacích zariadeniach uchádzača na území SR a to 
prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt ako prostriedku bezhotovostnej 
úhrady. 

c) Zoznam čerpacích zariadeniach uchádzača na území SR, kde je možné využívať kariet 
na čerpanie pohonných hmôt s uvedením aspoň jedného zariadenia v dosahu 10 km od 
sídla uchádzača. 

9. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

10. Kritérium hodnotenia 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH 
za súvisiace služby a dodanie 11 motorovej nafty a 11 benzínu 95 určená ako ich 
priemerná hodnota. 

11. Použitie elektronickej aukcie 

Nie. 
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12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: 

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane 
DPH určená podľa bodu 10. Tejto výzvy. Ostatným ponúkam sa počet pridelených bodov 
stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca: 

najnižšia cena uchádzača 
Počet bodov = x 100 

cena hodnoteného uchádzača 
(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov 
zostupne. 

Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. 

Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle: 
http://gbas.edupage.org/text/?text=text/text 12&subpage= 1 & 

13. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 
uchádzačom Zmluvu na nákup PHM na čerpacích zariadeniach uchádzača na území SR 
prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt ako prostriedku bezhotovostnej 
úhrady. 

Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého 
ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke 
verejného obstarávateľa. 

14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: 

Nie. 

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
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- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným 
vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, 

ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky. 

Vypracoval: Ing. Ivan Moravčík 

Zodpovedá: Ing. Martina Lojdová, zástupkyňa riaditeľa pre technicko - ekonomické 
činnosti [^ ^n^ty 

Schválil: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy \Ĺj--f-t^t^ 
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