ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK

Číslo spisu:

07904/2018/ODDVO

Verejný obstarávateľ:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974
01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Dodávka elektriny (DNS) – (Výzva č. 1)

Druh postupu:

dynamický nákupný systém v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Vyhlásené:

vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2018, dňa 26.09.2018,
pod zn. oznámenia 13421 - MUT

Lehota na predkladanie ponúk (žiadostí o zaradenie do DNS):
22.10.2018 do 10:00 hod., elektronicky
komunikačného rozhrania Josephine

prostredníctvom

Lehota na predkladanie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 05.11.2018 o 09:00 hod
Otváranie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 05.11.2018 o 09:30 hod

Ponuky otvárala (elektronicky sprístupnila) komisia v nasledovnom zložení:
Ing. Peter Iglár
Mgr. Nikoleta Oktavcová
Mgr. Ľuboš Hláčik

kontrolný špecialista, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
právnička, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
odborný referent pre verejné obstarávanie, BBSK

Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bolo otváranie ponúk neverejné.
V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
1. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO 46113177
2. ELGAS k.s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO 3614242
3. MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, IČO 35743565
Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20 ZVO. Komisia skonštatovala, že
uchádzači dodržali určený spôsob komunikácie a bolo možné sprístupniť obsah ich ponúk. Komisia
ponuky sprístupnila v poradí, v akom boli predložené a po sprístupnení zverejnila obchodné mená
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alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na
plnenie kritéria, určenom verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
V prípade tohto verejného obstarávania bola kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia celková cena
za premet zákazky, pričom pod cenou sa myslí celková cena za dodávku elektriny bez nákladov
súvisiacich s distribúciou, prenosom, poskytovaním systémových služieb, prevádzkovaním systému,
spotrebnou daňou a DPH.
1. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO 46113177
Návrh na plnenie kritéria: 72 450,00 EUR bez DPH
2. ELGAS k.s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO 3614242
Návrh na plnenie kritéria: 142 396,45 EUR bez DPH
3. MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, IČO 35743565
Návrh na plnenie kritéria: 68 425,00 EUR bez DPH

Záverečné stanovisko komisie.
Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie sa zápisnica z otvárania ponúk uchádzačom nezasiela.

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 05.11.2018

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Peter Iglár
Mgr. Nikoleta Oktavcová
Mgr. Ľuboš Hláčik
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(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
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