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Správa o zákazke 
spracovaná v súlade s §21, odsek 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení platných predpisov 

 

 

 

a. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied, Watsonova 45, 040 01 Košice 

Predmet zákazky: „DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV“ 

Hodnota zákazky:  185 000,00 EUR s DPH 

 

b. Použitý postup zadávania zákazky: verejná súťaž – zadávanie podlimitnej zákazky 

 

c. Dátum a číslo oznámenia: 
Výzva na predkladanie ponúk vo vestníku SR č.214/2013  zo dňa 01. 11. 2013, pod č. 18065 - WYT 

 

d. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Nerelevantné 

 

e. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  
Vylúčený bol uchádzač č. 1, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

v súlade s § 42 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nesplnenia požiadaviek na náležitosti 

ponuky.  

 

f. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Nerelevantné 

 

g. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

MET Slovakia, a.s., Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, ktorý v elektronickej aukcii predložil najnižšiu 

celkovú cenu 185 000,00 € s DPH. Ponuka vyhovela všetkým požiadavkám verejného 

obstarávateľa uvedeným vo výzve a v súťažných podkladoch, predložená ponuka nepresiahla 

predpokladanú hodnotu predmetu zákazky a zároveň neobsahovala žiadne obmedzenia alebo 

výhrady, ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi. Verejnému obstarávateľovi nie je 

známy podiel zákazky, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám. 
 

h. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Nerelevantné 

 

i. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j 

ods. 1 písm. k): Nerelevantné 

 

j. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Nerelevantné 

 

k. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Nerelevantné 

 

 

 

V Košiciach, dňa 05. 02. 2014 

 

Správu vypracoval: 

 

Ing. Anna Ciffrová  .......................................... 

 

 


