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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
                                                    

        Zápis z vyhodnotenia ponúk 
Tovar 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 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“) 

 
Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na pravidelné zabezpečovanie dodávky silovej elektriny pre 
potreby 2. odberných miest v správe Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Sásovská cesta 16/MOP 
HI, 974 11 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlky, zabezpečenia prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové 
služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy.  

Štruktúra spotreby elektrickej energie je nasledovná: 

PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO ODOBRATEJ ELEKTRINY NA ROK 2014 JE: 
- PRE ODBERNÉ MIESTO Č. 1= 2490 KWH, Z TOHO DVOJTARIF:  

o VYSOKÁ TARIFA = 1950 KWH  
o NÍZKA TARIFA=       540 KWH  

 
- PRE ODBERNÉ MIESTO Č. 2 =2010 KWH Z TOHO DVOJTARIF:  

o VYSOKÁ TARIFA = 1480 KWH  
o NÍZKA TARIFA=       530 KWH  

 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
CPV : 09310000-5 Elektrická energia 

    : 65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby 
 
Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.09.2013 bola dňa 
30.09.2013 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk) a následne zaslaná trom 
potenciálnym dodávateľom.  
 
Termín vykonania prieskumu trhu:  30.09.2013 
 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 07. 10. 2013 do 14.00 hod. 
 
Výzva zverejnená v profile verejného obstarávateľa a následne zaslaná trom dodávateľom:  
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

IČO 

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

35 743 565 

2. Pow-en a.s., Prievozská 4/B,  
821 09 Bratislava 2 

43 860 125 

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

36 403 008 
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.  
 
Kompletnú cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk zaslali nasledovní uchádzači: 
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
adresa jeho sídla, IČO) 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
bez DPH 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
s DPH 

Dátum 
predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 
ponuky 

1. Pow-en a.s., Prievozská 4/B,  
821 09 Bratislava 2 

220,50 264,594 04.10.2013 
12:34 

e-mailom 

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

229,515 275,418 07.10.2013 
14:00 

e-mailom 

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

244,00 292,80 03.10.2013 
9:44 

e-mailom 
 

 
Úspešný uchádzač:  
Obchodné meno, adresa: Pow-en a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 2 
IČO: 43 860 125 
 
Obstarávacia/Zmluvná cena vrátane DPH:  220,50 EUR bez DPH; 264,594 EUR s DPH   
V cene je zahrnutá cena za prevzatie zodpovednosti dodávateľa za odchýlku, ako aj ostatné poplatky ktoré 
nie sú regulované URSOm (poplatok za istič, silová energia, iné).  
V cene nie sú zahrnuté regulované poplatky (za distribúciu, prenos, systémové služby, ostatné poplatky) a 
spotrebná daň. Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví Slovenskej republiky (ďalej len URSO) na rok 2014 predloží úspešný uchádzač na vyžiadanie 
verejného obstarávateľa po ich stanovení URSO-m. 
 
Zdôvodnenie výberu: Uchádzačom predložená ponuka spĺňala požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky, cenová ponuky bola najnižšia a nepresiahla finančný limit verejného obstarávateľa na daný 
predmet zákazky. 
 
Požadované doklady:  
Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže: 
a) dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení poskytovať 
službu a dodávať tovar (nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí 
fotokópia uvedeného dokladu (elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného 
registra.  
Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
b) dokladom, že je oprávnený podnikať v energetike (dodávka elektrickej energie na území Slovenskej 
republiky podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky) – preukazuje predložením povolenia na 
podnikanie v energetike v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, nariadení vlády a súvisiacich služieb – (nie je nutné predložiť originál 
alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu (elektronicky – pdf) 
c) čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy s identifikáciou zmluvného partnera, jeho kontaktných údajov, čísla zmluvy a dátumu jej 
uzavretia.  
d) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú na rok 2014 rámcovú distribučnú zmluvu s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcií a prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom 
území – odberné miesto obstarávateľa. 
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Predložené doklady:  
1. MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany  
 a) kópia Výpisu z obchodného registra 
 b) povolenia na podnikanie v elektroenergetike 
 c) čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky  

d) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy  

 
2. Pow-en a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 2 
 a) potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
 b) povolenia na podnikanie v elektroenergetike 
 c) čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky  

d) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy  

 
3. Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
 a) výpis zo zoznamu podnikateľov 
 b) povolenia na podnikanie v elektroenergetike 
 c) potvrdenie o platnej Zmluve o zúčtovaní odchýlky  

d) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy  

 
Spôsob vzniku záväzku:  
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov.  
Začatie: 1.1.2014 od 00:00 hod.  
Ukončenie: 31.12.2014 do 24:00 hod. 
 
Zápis obsahuje ako prílohu:  
- výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- cenové ponuky. 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 
 
................................................................................................................................................................... 
Zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: Bc. Renáta Horváthová  
 
 
................................................................................................................................................................... 
Schválil:   Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
V Bratislave, dňa 08.10.2013  


