BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 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, predmet a hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
SNP 23, 974 96 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Dodávka zemného plynu_Výzva č. 2

Hodnota zákazky:

2 420 458,89 EUR bez DPH

b)

Použitý postup zadávania zákazky:

Výzva v rámci zriadeného DNS

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného
obstarávania a čísla týchto oznámení:

d)

Vestník európskej únie:
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

2018/S 115-261104 zo dňa 19.06.2018

Vestník verejného obstarávania (ÚVO):
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

8470-MUT zo dňa 20.06.2018

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neaplikuje sa.

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neaplikuje sa

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy
A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO 36399604

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Nakoľko pôvodne úspešný uchádzač (spol. CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, IČO 4685165),
dňa 24.10.2018 doručil verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému Josephine dokument
s názvom „Odstúpenie od uzatvárania zmlúv“, v ktorom okrem iného vyhlasuje, že z prevádzkových
dôvodov odstupuje od uzatvárania zmlúv s koncovými zákazníkmi, ktorí boli súčasťou predmetu
plnenia, verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 56 ods. 9 zákona a prijal ponuku uchádzača, ktorý
sa umiestnil na druhom mieste v poradí.
Ponuka uchádzača splnila podmienky týkajúce sa predmetu zákazky a po uskutočnení el. aukcie sa
z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnila na prvom mieste v poradí.
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: nie
je známy.
h)

Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania :
Neaplikuje sa.

i)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa § 135
ods. 1 písm. k):
Neaplikuje sa.

j)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:
Neaplikuje sa.

k)

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Neaplikuje sa.

l)

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neaplikuje sa.

m)

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Neaplikuje sa.

n)

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania:
Neaplikuje sa.
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o)

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Neaplikuje sa.

