Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
k 2. výzve v rámci DNS k nadlimitnej zákazke s názvom
„Elektrická energia 2021-2024“ – oprava ceny bez DPH
podľa § 55 ods.1 a 3 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 verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Obec (mesto) : Žiar nad Hronom
PSČ: 965 19
Ulica : Štefana Moysesa
Číslo : 46
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktné osoby:
vo veciach technických:
Ing. Miloslava Paulíková, tel.č. 045 678 71 32, E-mail: miloslava.paulikova@ziar.sk
vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Martina Klacek, tel.č. 045 678 71 36, E-mail: martina.klacek@ziar.sk,
2. Predmet zákazky : „Nákup elektriny na roky 2021-2022“
Oznámenie zverejnené :

Zákazka z hľadiska limitu :
Druh predmetu :
Miesto a čas otvárania ponúk:

Oznámenie o vytvorení DNS – vo vestníku VO č. 121/2020
- 08.06.2020, pod značkou 21675 - MUT
2. Výzva na predkladanie ponúk – zverejnená v zriadenom
DNS dňa 23.7.2020
nadlimitná zákazka
stavebné práce
7.8.2020 o 10:05 hod., otváranie ponúk bolo neverejné s
ohľadom na § 55 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Otvárania ponúk sa zúčastnili členovia komisie zriadenej
na otváranie ponúk.

3. Vyhodnotenie ponúk

P.č.

1.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:

A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601
Martin

Cena v € za 1 MWh
Poradie
bez DPH

s DPH

48,17,-

57,80,-

1.

4. Odôvodnenie: Na základe prijatých ponúk oznamujeme, že zverejnená ponuka bola najnižšia
z prijatých ponúk a verejný obstarávateľ ju vyhodnotil ako víťaznú.
5. Vybraný dodávateľ: A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin, splnil podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol cenu, ktorá je primeraná predpokladanej hodnote
zákazky.
S pozdravom
Mgr. Peter Antal
primátor

