MESTO LEVOČA
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)

Názov zákazky: „Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto
Levoča a organizácie mesta
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321. Mesto Levoča je verejný
obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Mesto Levoča je
na účel tejto zákazky centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý obstaráva daný predmet zákazky aj pre príspevkové organizácie Mesta Levoča.
1. Použitý postup zadávania zákazky:
Podlimitná zákazka zadávaná podľa ustanovenia § 100 ž 102 zákona o verejnom obstarávaní – druh
zákazky: zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky s názvom „Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto
Levoča a organizácie mesta“ je dodanie zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých
odberných miest pre všetky časti zákazky.
Kód predmetu zákazky podľa klasifikácií - Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 09123000-7 Zemný plyn. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru.
Celkové predpokladané množstvo, resp. rozsah zmluvy: 3 140,725 MWh.
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
155 000,00 EUR (bez DPH), tzn. predpokladaná hodnota za všetky odberné miesta vrátane spotrebnej dane
a ďalších oprávnených poplatkov a nákladov súvisiacich s dodávkou zemného plynu v súlade s platnou
legislatívou.
5. Hodnota zákazky, ktorá vzišla z verejného obstarávania:
81 655,20 EUR za dodávku zemného plynu. K cene za dodávku zemného plynu bude fakturovaná DPH,
spotrebná daň a ďalšie oprávnené poplatky a náklady súvisiace s dodávkou zemného plynu v súlade
s platnou legislatívou.
6. Oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania:
Zadávaná zákazka bola vyhlásená verejným obstarávateľom Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4,
Levoča, a to zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 189/2013
pod číslom 15981-WYT dňa 27. 9. 2013.
3. Identifikácia vybratých záujemcov, ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk:
P. č. Názov záujemcu
(obchodné meno)
1. SPP, a.s.
2. VSE, a.s.
3. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania
záujemcu
Mlynské Nivy č. 44/A, 825 11
Bratislava
slavomir.ducar@spp.sk
Mlynská č. 31, 042 91 Košice
karnizova_gabriela@vse.sk
Plynárenská č. 7A, 821 09
Bratislava

Verejný obstarávateľ si vybral uvedených záujemcov z dôvodu, že je mu známe pôsobenie uvedených
záujemcov na trhu so zemným plynom.
4. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač ani záujemca.
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5. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Zo zadávanej zákazky nebola vylúčená žiadna mimoriadne nízka ponuka.
6. Priebeh verejného obstarávania:
Počet záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady: 9
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 6
Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
P. č. Názov uchádzača
(obchodné meno)
1. VEMEX ENERGO, s.r.o.
2. LAMA energy, a.s.
3. MET Slovakia, a.s.
4. SPP, a.s.

5. RWE Gas Slovensko

Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača
Moyzesova č. 5, 811 05
Bratislava
Šulekova č. 2, 811 06
Bratislava
Mostová č. 2, 811 02
Bratislava
Mlynské Nivy č. 44/a, 825 11
Bratislava
Mlynská 31
042 91 Košice

6. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o M.R.Štefánika č. 3570/129,
010 01 Žilina

Dátum, čas a spôsob
doručenia ponuky
17.10.2013, 9:30 hod.,
poštovou službou
18.10.2013, 9:30 hod.,
poštovou službou
18.10.2013, 9:31 hod.,
poštovou službou
18.10.2013, 10:50 hod.,
osobne, vydané
potvrdenie o doručení
ponuky
21.10.2013, 8:55 hod.,
osobne, vydané
potvrdenie o doručení
ponuky
21.10.2013, 9:30 hod.,
osobne

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
Verejný obstarávateľ prijal ponuka uchádzača SPP, a.s. Mlynské Nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava ako úspešnú
z dôvodu splnenia zadaného kritéria – najnižšia cena.
10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 108j ods. 1 písm. k):
Takýto postup nebol použitý.
11. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:
Takýto postup nebol použitý.
12. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Zadávaná zákazka nebola zrušená.
Zapísala: Ing. Iveta Polláková
V Levoči: 12.12.2013
Ing. Miroslav Vilkovský
primátor mesta
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