MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
k zákazke s názvom „Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia
v meste Nitra“
vyhlásenej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme
podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia dynamického nákupného systému:
„Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií“
Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 24.12.2019 pod č. 2019/S 248612510 SK vo Vestníku ÚVO dňa 27.12.2019 pod č. 36002MUT
Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5980/summary
5980
DNS 1
„Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia
verejného osvetlenia v meste Nitra“
6454
11.2.2020

Postup:
Link na kom. softvér:
ID zákazky v kom. softvéri:
Int. číslo zákazky:
Zákazka:
ID zákazky:
Výzva odoslaná dňa:

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom výsledok vyhodnotenia ponúk
v zákazke s názvom :

„Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra“
Zoznam uchádzačov, ktorí počas lehoty na predkladanie ponúk predložili ponuky: Verejný obstarávateľ
s ohľadom na ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nezverejňuje počet ani
identifikáciu uchádzačov, ktorí predložili ponuku, pretože by tým priamo ohrozil nasledujúce súťaže
vyhlasované v zriadenom Dynamickom nákupnom systéme.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: Verejný obstarávateľ s ohľadom na ustanovenie § 55 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje len identifikáciu úspešného uchádzača, charakteristiky a
výhody jeho ponuky. Identifikáciu ostatných uchádzačov verejný obstarávateľ nezverejňuje, pretože by
tým priamo ohrozil nasledujúce súťaže vyhlasované v zriadenom Dynamickom nákupnom systéme.
Výsledné
poradie
po aukcií

ID

Uchádzač

Ponúknutá cena za 1 MWh v € bez DPH

1.

16978

MAGNA ENERGIA a.s.

42,00 € bez DPH
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fax: (037) 6502 331

MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili požiadavky na predmet zákazky. Z postupu súťaže
nebol vylúčený žiaden uchádzač
Úspešný uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenovú ponuku. Uchádzač predložil
ponuku v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a ocenil predmet zákazky tak, ako to verejný
obstarávateľ požadoval. Ponuka uchádzača obsahovala podpísaný návrh zmluvy bez výhrad.
Komisia menovaná verejným obstarávateľom v súlade so zákonom overila prítomnosť reálne nízkej
ponuky. Komisia v porovnaní aktuálnym vývoj cien na komoditnej burze (https://www.pxe.cz/OnLine/Futures/?c=SK) nepovažuje ponuku úspešného uchádzača za mimoriadne nízku a nie sú jej známe
iné skutočnosti, pre ktoré by verejný obstarávateľ nemal prijať predloženú ponuku.
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačovi
MAGNA ENERGIA a.s.
že ním predloženú ponuku vo výške 42,00 € bez DPH za 1 MWh
prijíma.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznamuje, že ich ponuky neprijíma.
Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ týmto vyzýva úspešného uchádzača, aby doručil do sídla
verejného obstarávania na sekretariát prednostu úradu originál podpísanej zmluvy vrátane jej príloh
v príslušnom počte vyhotovení a súčasne si splnil povinnosti vo vzťahu k registru partnerov verejného
sektora, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia tejto informácie.
Dotknuté osoby, ktorých práva alebo právom chránené záujmy mohli byť konaním verejného
obstarávateľa dotknuté, majú právo podať námietku v súlade s § 170 zákona o verejnom obstarávaní
v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

V Nitre, dňa 3.3.2020

v. r.
Marek Hattas
Primátor mesta Nitra
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