LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
SPRÁVA O ZÁKAZKE
v zmysle § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Tomáš Čuka, poverený generálny riaditeľ
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby
organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov
spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Zákazka je delená na časti:
ČASŤ č. 1 - Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Dodávka ekologického oleja na stratové mazanie používaného na mazanie reťazí motorových
píl, ktorý je vhodný na používanie v lesnom hospodárstve a neznečisťuje životné prostredie,
Ekologického hydraulického oleja, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických
rukách a iných hydraulických zariadeniach.
ČASŤ č. 2 - Hydraulický ekologický olej SHELL Naturelle HF- E 46
Dodávka ekologického hydraulického oleja SHELL Naturelle HF- E 46, ktorý je používaný
ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.
Hodnota zákazky:
555 544, 30 EUR bez DPH - spolu
ČASŤ č. 1 - 243 236,10 EUR bez DPH
ČASŤ č. 2 - 312 308,20 EUR bez DPH
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona
c) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto
oznámení:
Úradný vestník EÚ č. 2020/S 199-481916 zo dňa 13.10.2020
Vestník VO ÚVO č. 214/2020 zo dňa 14.10.2020 pod označením 35491 – MST
d) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia
záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov,
Neuplatňuje sa
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
Neuplatňuje sa

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
Neuplatňuje sa
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a
ich identifikácia, ak sú známi,
ČASŤ č. 1 - Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Úspešný uchádzač - Dodávateľ
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
(IČO: 31 322 832, SK)
Cenová ponuka úspešného uchádzača z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bola najnižšou
ponukou. Úspešný uchádzač zároveň splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa.
Podiel subdodávky úspešného uchádzača:
Neuplatňuje sa
ČASŤ č. 2 - Hydraulický ekologický olej SHELL Naturelle HF- E 46
Úspešný uchádzač - Dodávateľ
AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
(IČO: 46 740 945, SK)
Cenová ponuka úspešného uchádzača z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bola najnižšou
ponukou. Úspešný uchádzač zároveň splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa.
Podiel subdodávky úspešného uchádzača:
Neuplatňuje sa
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2.
Neuplatňuje sa
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 135 ods. 1 písm. k).
Neuplatňuje sa
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2.
Neuplatňuje sa
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov
alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému.
Neuplatňuje sa
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie.
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočnila v súlade s § 20 zákona
prostredníctvom elektronických prostriedkov.
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia.
Počas priebehu procesu verejného obstarávania nebol zistený konflikt záujmu.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov
na účely prípravy postupu verejného obstarávania.
Neuplatňuje sa.
o) Informácia o uzavretí zmluvy
ČASŤ č. 1 _Rámcová dohoda č. 16/2021/LSR, zverejnená v CRZ 19.02.2021
ČASŤ č. 2_ Rámcová dohoda č. 596/2021/LSR, zverejnená v CRZ 17.02.2021

V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2021

