Správa o

zákazke

(súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní v zmysle ust. § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO 612 031
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
telefón:
+421 337765416
e-mail:
peter.bittara@piestany.sk
Predmet nadlimitnej zákazky na uskutočnenie nákupu tovarov:
„Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchyľku pre odberné miesta“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
hlavný slovník: 09100000-0 Palivá
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
09310000-5 Elektrická energia
09123000-7 Zemný plyn

Predpokladaná hodnota zákazky:

600 000 € s DPH z toho

pre časť č.1 - združená dodávka el. energie pre odberné miesta 350 000 € s DPH
pre časť č.2 - združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta 250 000 €
s DPH na obdobie 48 mesiacov t.j. od 1.1.2013-31.12.2017
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Zadávanie nadlimitnej zákazky v zmysle zákona č.25 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení :
Zákazka zverejnená v Úradnom vestníku EÚ:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania : 2013/S 175-301902 zo dňa 10.09.2013
Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania:
Vyhlásenie verejnej súťaže: VVO č.: 175 zo dňa 07.09.2013, značka: 15222 – MST.
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d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Časť č.1. predmetu zákazky: Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta

Obchodné meno
uchádzača
Slovenské elektrárne
Predaj, s.r.o.
ELGAS, s.r.o.
Magna E.A. s.r.o.

Sídlo alebo miesto
podnikania
uchádzača
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
Beethovenova 5
P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

Časť č. 2. predmetu zákazky: Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta

Obchodné meno
uchádzača
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s..
ELGAS, s.r.o.
Magna E.A. s.r.o.

Sídlo alebo miesto
podnikania
uchádzača
Mlynské Nivy
44/A
825 11 Bratislava
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
Beethovenova 5
P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

Uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

e) Identifikácia vylúčených
vylúčenia:

uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie

Všetci uchádzači splnili podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa osobného postavenia,
technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 26 , § 27 a podľa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní. Komisia nevylúčila žiadneho uchádzača.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- // g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky,
podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám,
ak je známy:
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- najnižšia cena
Komisia zriadená verejným obstarávateľom – Mestom Piešťany, v zastúpení
primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom zo dňa 18.10.2013 (ďalej len „komisia“) posúdila
splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na dodanie predmetu zákazky z dokladov
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predložených uchádzačom podľa požiadaviek uvedených v oddieli súťažných podkladov a v
súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania s nasledovným výsledkom:
Časť č.1. predmetu zákazky: Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta

Obchodné meno uchádzača
Magna E.A. s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
Beethovenova 5 P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

Časť č. 2. predmetu zákazky: Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta
Obchodné meno uchádzača
Magna E.A. s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
Beethovenova 5 P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

predložila všetky doklady požadované verejným obstarávateľom a splnila v plnom rozsahu
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26, §27 a 28 zákona o
verejnom obstarávaní a požadované podmienky účasti vo verejnej súťaži týkajúce finančného
a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Ponuky boli vyhodnocované podľa kritérií uvedených podľa zákazky zverejnenej v Úradnom
vestníku EÚ: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania : 2013/S 175-301902 zo dňa
10.09.2013 a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania: Vyhlásenie verejnej súťaže:
VVO č.: 175 zo dňa 07.09.2013, značka: 15222 – MST a spôsobom určeným v súťažných
podkladoch formou elektronickej aukcie, kde kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia
cena.
Ponuky uchádzačov :
Časť č.1. predmetu zákazky: Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta

Obchodné meno
uchádzača
Slovenské elektrárne
Predaj, s.r.o.
ELGAS, s.r.o.
Magna E.A. s.r.o.

Návrh na plnenie kritérií
Sídlo alebo miesto
určených verejným
podnikania
obstarávateľom na hodnotenie
uchádzača
ponúk v EUR
Mlynské Nivy 47
13 968,1549570
821 09 Bratislava
Pekná cesta 6
14 181,0395956
834 03 Bratislava
Beethovenova 5
13 953,5439163
P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

neuspel
neuspel
uspel
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Časť č. 2. predmetu zákazky: Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta
Obchodné meno
uchádzača
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s..
ELGAS, s.r.o.
Magna E.A. s.r.o.

Návrh na plnenie kritérií
Sídlo alebo miesto
určených verejným
podnikania
obstarávateľom na hodnotenie
uchádzača
ponúk v EUR
Mlynské Nivy
47 830,81577500
44/A
825 11 Bratislava
Pekná cesta 6
48 350,70000000
834 03 Bratislava
Beethovenova 5
47 829,24500000
P.O. BOX 23/A
921 01 Piešťany

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

neuspel
neuspel
uspel

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
- // i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l)
a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k):
- // j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2:
- // k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- // v Piešťanoch dňa 19.12. 2013
Správu vypracoval:
Ing. Peter Bittara

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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