
SPRÁVA 
o zákazke v zmysle  § 21 ods.2 a 3.  zákona  č.25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmien 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet  a hodnota zákazky rámcovej dohody   alebo 
dynamického nákupného systému 

Úradný názov : MESTO Žiar nad Hronom   
IČO :00321125 
Poštová adresa : Mestský úrad , Ul. Š. Moysesa č.46 
PSČ: 965 19 
Mesto: Žiar nad Hronom 
Štát: Slovenská republika 

      Predmet zákazky :  „Dodávka zemného plynu“ 
     Predpokladaná hodnota zákazky : 22 747,00 €  bez DPH  
 
b) dátum  uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku    verejného 

obstarávania a čísla  týchto oznámení: 
      Predbežné oznámenie:  
      Oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania :    zverejnené vo vestníku verejného    

obstarávania  č. 181/2013 – 17.09.2013,značka 15559-WYT           
 
c)  identifikácia vybraných  záujemcov a odôvodnenie ich výberu :  
 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

1. LAMA energy a.s. –organizačná jednotka 
Šulekova 2 
811 06 Bratislava 

3. MAGNA E.A. s.r.o. 
Beethovenova 5 
921 01 Piešťany 

4. Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 26 

5. Energie2,a.s. 
Pod Kalváriou 18 
955 01 Topoľčany 

6. Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina 

       
Odôvodnenie ich výberu 
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a konštatuje, uchádzač splnil podmienky účasti 
(zápisnica z posúdenia splnenia podmienok ). 
2. Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 

bod 14.Komisia konštatovala, že uchádzač predložil požadované doklady.  
 
d)  identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie  ich vylúčenia : 
   

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

2. Západoslovenská energetika a.s. 
Čulenova 9 
816 47 Bratislava 

Uchádzač č. 2   Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 9, 816 47 Bratislava, nakoľko 
v pravidlách určených  vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo vestníku verejného 
obstarávania č. 1181/2013 zo dňa 17.09.2013, pod značkou 15559-WYT  prostredníctvom ktorej bola 
vyhlásená podlimitná zákazka a  v Súťažných podkladoch uvedených v časti A3 Kritériá na splnenie 
podmienok účasti. 
 

 Po preverení všetkých skutočností a po utvrdení komisia navrhla verejnému obstarávateľovi  
s poukazom na ustanovenie podľa § 26 ods. 2  písm. a) až g) Zákona č.25/2006 Z. z zákona o 



verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, 
uchádzača vylúčiť pre nesplnenie  podmienok účasti  stanovených verejným obstarávateľom. 

          Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:    
       Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2  písm. a) až g) Zákona č.25/2006 Z. z zákona o verejnom 

obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií: 
 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní . Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní,  a to:  
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho 
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 
písm. a) a b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní);- nesplnil 
1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 
25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní);- 
nesplnil 
1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 
ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky 
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa         vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní); -nesplnil 
1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2  
písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní); - nesplnil 
1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  
podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní,  že je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému  
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť (§ 26 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní);- splnil 
1.6 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou;  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 

alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní; - nesplnil 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné 
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, bola  
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní; - nesplnil 
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;- nesplnil  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. (§ 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 
25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní). - nesplnil 
1.7 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s 
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto 
zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm.,  i) zákona č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní), -nesplnil 



1.8 čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní, že  nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za 
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm.,  j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní).-nesplnil 

 
  Verejného obstarávania  sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 26 ods. 1  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ich preukázanie sa vyžaduje dokladmi podľa § 26 
ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní 

 
V ponuke bol predložený Výpis z obchodného registra.  Ostatné dokumenty vyplývajúce  z § 26 ods.1 

v ponuke absentujú. 

 
 

e)  odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvyklou cenou : 
-neuplatňuje sa       

  
f)  identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky  alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: 
 

označenie uchádzača 
 

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov 

3. MAGNA E.A. s.r.o. 
Beethovenova 5 
921 01 Piešťany 

 Ponuka uchádzača 3. MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany je   v zadávaní 
podlimitnej  zákazky úspešná. Uvedená ponuka bola  prvá v konečnom poradí ponúk zostavenou 
automatizovaným vyhodnotením – elektronickou aukciou. 
 
      
 
g)  odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
     neuplatňuje sa  
 
h)  dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
      - neuplatňuje sa 
 
i)  Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.12..2013 
    Dátum zverejnenia zmluvy :12.12.2013 na webovej stránke sídla verejného obstarávateľa  
    Hodnota zákazky : 10 569,08 €  bez DPH 
    Info o výsledku na ÚVO: odoslané dňa 13.12.2013 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Iveta Vájová, dňa 13.12.2013 
 
 
 


