MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky,
rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2,
833 36 Bratislava. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie. Predpokladaná hodnota
zákazky bola stanovená vo výške 210 000 EUR.
b) použitý postup zadávania zákazky
verejná súťaž.
c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení
Úradný vestník EÚ: č. S191 dňa 02.10.2013 pod značkou 2013/S 191-329101.
Vestník verejného obstarávania: č. 191/2013 dňa 01.10.2013 pod značkou 16053 – MST.
d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
neuplatňuje sa.
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
ponuka uchádzača ENERGA Slovakia, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava bola vylúčená
podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet
zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
neuplatňuje sa.
g) 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
MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany. Podiel subdodávok nie je verejnému
obstarávateľovi známy.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
neuplatňuje sa.
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 108j ods. 1 písm. k)
neuplatňuje sa.
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2
neuplatňuje sa.
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
neuplatňuje sa.
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Vypracoval: Mgr. Stanislav Oravec
V Bratislave dňa 03.01.2014
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