Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Rektorát

Správa podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na
predmet zákazky:
„Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014“

K spisu č: 1385-2013-R-VO

V Banskej Bystrici, 17.12. 2013

a)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Univerzita Matej Bela
Sídlo :
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO :
30 232 295
IČ DPH:
SK2021252827
Štatutárny orgán:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB

2. Predmet zákazky :
„Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014“
3. Hodnota zákazky: 750 000- € bez DPH.
b)

Použitý postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka.

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v úradnom Vestníku EÚ a číslo oznámenia:
Oznámenie o vyhlásení VO uverejnené 06/09/2013 pod číslom 2013/S 173-298752
Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo
oznámenia:
Oznámenie o vyhlásení VO uverejnené 06.09.2013, Vestník č. 174/2013 pod značkou
15145-MST

e)

Identifikácia vylúčeného uchádzača a odôvodnenie jeho vylúčenia:
•

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

•

Podľa § 28 ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní mal uchádzač
predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnené
potvrdeniami o kvalite dodanie tovaru s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verený obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak
to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
V zozname dodávok zemného plynu za roky 2010, 2011, 2012, budú minimálne
3 odberatelia, ktorým dodával zemný plyn v objeme nad 18 000 MWh ročne.
Odôvodnenie: Uchádzač nesplnil podmienky účasti podľa 28 ods. 1 písm. a)
zákona, nakoľko sa v ponuke uchádzača nenachádzali všetky dokumenty, ktoré
verejný obstarávateľ požadoval a to: zoznam dodávok zemného plynu, ktoré
mal uchádzač dokladovať minimálne 3 odberateľmi.

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11
Bratislava
• Ponuka uchádzača sa po ukončení elektronickej aukcie umiestnila na prvom
mieste.

Vypracovala:
Lucia Pevalová, odd. verejného obstarávania UMB

Schválila:
Alena Wagnerová, vedúca odd. verejného obstarávania UMB

