
2021 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

Názov (predmet) zákazky:  Nákup a dodávka motorových olejov, hydraulických 

     a prevodových olejov a plastických mazív 

 
-Postup obstarávania:   zákazka 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 

-Dátum zverejnenia zákazky na  

webovom sídle obstarávateľa: 07.10.2021 

 

-Lehota na predkladanie ponúk  

určená vo výzve:   do 25.10.2021  14:00 hod. 

 

-Začiatok vyhodnocovania ponúk: 27.10.2021 

 

-Ukončenie vyhodnocovania ponúk: 29.11.2021  

 

-Hodnotiace kritérium:    

 

Každá časť zákazky bola vyhodnocovaná samostatne a to na základe ponúknutej najnižšej 

ceny v EUR bez DPH za konkrétnu časť zákazky. 

Pre každú časť zákazky bolo stanovené nasledovné hodnotiace kritérium: 

-Cena v EUR bez DPH spolu za 1. časť zákazky (motorové oleje) za zmluvné obdobie 24 

mesiacov; 

-Cena v EUR bez DPH spolu za 2. časť zákazky (hydraulické a prevodové oleje) za 

zmluvné obdobie 24 mesiacov; 

-Cena v EUR bez DPH spolu za 3. časť zákazky (plastické mazivá) za zmluvné obdobie 24 

mesiacov; 

  

 

Časť zákazky 
Umiestnenie 

uchádzača v poradí 

Ponúknutá cena v EUR 

bez DPH za celú časť 

zákazky (Hodnotiace 

kritérium) 

Poznámka 

1. Motorové 

oleje 

1. MADAST s.r.o., 

Ovsištské námestie 1, 

851 04  Bratislava, 

IČO: 36 610 674 

25 902,00 úspešný uchádzač 

2. E OIL, s. r. o., 

Miletičova 25, 821 09  

Bratislava, IČO: 45 

257 256 

29 735,00   



2. Hydraulické a 

prevodové oleje 

1. MADAST s.r.o., 

Ovsištské námestie 1, 

851 04  Bratislava, 

IČO: 36 610 674 

10 774,00 úspešný uchádzač 

2. E OIL, s. r. o., 

Miletičova 25, 821 09  

Bratislava, IČO: 45 

257 256 

10 788,00   

3. Plastické 

mazivá 

1. MADAST s.r.o., 

Ovsištské námestie 1, 

851 04  Bratislava, 

IČO: 36 610 674 

2 257,12 úspešný uchádzač 

E OIL, s. r. o., 

Miletičova 25, 821 09  

Bratislava, IČO: 45 

257 256 

- 

Ponuka uchádzača 

nebola zaradená do 

vyhodnotenia na 

základe hodnotiaceho 

kritéria. 

 

 

 

 

Obstarávateľ ponuku úspešného uchádzača prijíma. 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

 
V Žiline, 02.12.2021 


