
 

 

 

 

 

 
   
 

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN:  SK1909000000005035044524, 
IČO: 36 007 099,  DIČ: 2020447583,  IČ DPH: SK2020447583 zapísaný v OR OS Žilina,  Oddiel: sro, vl.č.: 3510/L 

         

     

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Názov zákazky:     Nákup pohonných hmôt prostredníctvom  

       kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov 

Postup verejného obstarávania:   verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu:    nadlimitná 

Druh predmetu obstarávania:   tovar 

Uverejnenie zákazky v Úradnom  

vestníku Európskej únie:    2021/S 209 z 27.10.2021, pod č. 548585 

Uverejnenie zákazky vo Vestníku VO:  č. 245/2021 z 28.10.2021, pod zn. 50503-MST 

Lehota na predkladanie ponúk:   02.12.2021  09:00 hod. 

Dátum a čas otvárania ponúk:   02.12.2021  10:00 hod. 

Dátum ukončenia vyhodnocovania ponúk: 18.02.2022 

 

I. Identifikačné údaje obstarávateľa 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

IČO: 36 007 099 

 

II. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky 

 

Ponuka č. 1 

SLOVNAFT, a. s. 

Vlčie hrdlo 1 

824 12  Bratislava 

IČO: 31 322 832 

 

Ponuka č. 2 

NDŽ s.r.o. 

Košická 2 

010 65  Žilina 

IČO: 31 581 773 

 

Ponuka č. 3 

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 

Košická 2 

010 65  Žilina 

IČO: 36 407 771 

 

III. Uchádzači, ktorých ponuky boli vyhodnocované 
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SLOVNAFT, a. s. 

Vlčie hrdlo 1 

824 12  Bratislava 

IČO: 31 322 832 

 

NDŽ s.r.o. 

Košická 2 

010 65  Žilina 

IČO: 31 581 773 

 

Poznámka:  

Ponuka uchádzača Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, Košická 2, 010 65  

Žilina, IČO: 36 407 771 nebola vyhodnocovaná, nakoľko uchádzač nesplnil podmienku účasti 

podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní a bol z predmetného verejného 

obstarávania vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

IV. Výsledok vyhodnotenia ponúk 

Ponuky uchádzačov boli vyhodnocované na základe najnižšej ceny. 

Hodnotiacim kritériom v predmetnej verejnej súťaži bola celková cena (CC) v EUR s DPH a  so 

spotrebnou daňou za dodávku predpokladaného odberového množstva, resp. spotrebovanej 

motorovej nafty v zmluvnom období. 

 

Na 1. mieste v poradí sa umiestnil uchádzač: NDŽ s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina, IČO: 31 581 

773 

-celková cena (CC) v EUR s DPH a  so spotrebnou daňou za dodávku predpokladaného 

odberového množstva, resp. spotrebovanej motorovej nafty v zmluvnom období: 1 805 069,9042 

 

Na 2. mieste v poradí sa umiestnil uchádzač: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava, 

IČO: 31 322 832 

-celková cena (CC) v EUR s DPH a  so spotrebnou daňou za dodávku predpokladaného 

odberového množstva, resp. spotrebovanej motorovej nafty v zmluvnom období: 1 807 752,0342 

 

Záver:  

Úspešným uchádzačom (t.j. uchádzačom na prvom mieste v poradí) je hospodársky subjekt: NDŽ 

s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina, IČO: 31 581 773, nakoľko v predmetnej verejnej súťaži bola 

ponuka tohto uchádzača komisiou vyhodnotená ako ponuka s najnižšou celkovou cenou (CC) v 

EUR s DPH a  so spotrebnou daňou za dodávku predpokladaného odberového množstva, resp. 

spotrebovanej motorovej nafty v zmluvnom období. 

 

Ako uchádzač na druhom mieste v poradí je vyhodnotený hospodársky subjekt SLOVNAFT, a. s., 

Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava, IČO: 31 322 832, ktorého ponuka bola komisiou vyhodnotená v 

porovnaní s ponukou úspešného uchádzača ako ponuka s druhou najnižšou cenou za hodnotiace 

kritérium. Uchádzač, ktorý sa v predmetnej verejnej súťaži umiestnil na druhom mieste v poradí je 

neúspešným uchádzačom o zákazku.  

 

Poznámka: 
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Proti vyhodnoteniu ponúk môže byť podaná námietka a to v lehote podľa § 170 ods. 4 zákona 

o verejnom obstarávaní. Námietky sa obstarávateľovi doručujú funkcionalitou systému pre 

elektronickú komunikáciu, ktorý je dostupný na www.ezakazky.sk.   

 

 

V Žiline, 18.02.2022 


