INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vám oznamujeme
výsledok vyhodnotenia ponúk na zákazku verejného obstarávania: „Odber elektrickej
energie“.
V tejto súvislosti oznamujeme nasledovné poradie uchádzačov po skončení elektronickej
aukcie:
por. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obchodné meno záujemcu a adresa sídla

Cena
za
celý
predmet zákazky v
€ bez DPH
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlinské nivy 44/a, 825 80393,23060
11 Bratislava
Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
80494,10040
Energa Slovakia, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
85033,24140
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
86546,28840
Lumius Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 86748,02800
Žilina
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 87454,11660
47 Žilina
AC energia, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava
87756,72600
Energa 2,a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
93909,78380
V – Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 17, 036 01 Martin
94817,61200

Odôvodnenie:
Vo výzve na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku na dodávanie tovaru, ktorá bola
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 169/2013 dňa 29.08.2013 pod číslom 14822 WYT boli stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk. Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré
neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe
pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch.
Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu, že bola v elektronickej aukcie ponúknutá najnižšia cena a
spoločnosť, ktorá predložila najnižšiu cenu splnila všetky podmienky určené verejným
obstarávateľom.
Kúpnu zmluvu podľa § 45 zákona verejný obstarávateľ uzavrie v lehote viazanosti ponúk, t.j.
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, v prípade, že nebudú uplatňované revízne
postupy.
V Trnave dňa 22.10.2013

