
 

 

 
 

 

Správa o zákazke 

 
Verejný obstarávateľ:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Názov: Nákup plynu 
Postup: Podlimitná zákazka na dodanie tovaru realizovaná v súlade s §100 zákona o verejnom 
obstarávaní a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku verejného 
obstarávania. 
Predpokladaná hodnota celej zákazky: Od: 140 000 € bez DPH  
Uverejnené: Výzva na predkladanie ponúk uverejnená vo vestníku číslo 252/2013 zo dňa 23.12.2013 
pod značkou 20215 – WYT. 
Identifikácia záujemcov:  

1. A. En. Gas, a.s., A. Kmeťa 17, 036 01 Martin 
2. MET Slovakia, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava 
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,  825 11 Bratislava 
4. RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Identifikácia uchádzačov a ich poradie doručenia ponuky: 
1. A. En. Gas, a.s., A. Kmeťa 17, 036 01 Martin – predložil ponuku 
2. MET Slovakia, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava – predložil ponuku  
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,  825 11 Bratislava – predložil 

ponuku 
Vylúčení uchádzači:  žiadny z uchádzačov nebol vylúčený 
Úspešný uchádzač:   Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,  825 11 Bratislava 
- uchádzač splnil všetky podmienky účasti a po úplnom vyhodnotení ponúk po zrealizovaní 
elektronickej aukcie komisia ponuku uchádzača prijala. Uchádzač ponúkol verejnému 
obstarávateľovi najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ 
vyhodnotil ponuku tohto uchádzača ako  úspešnú, uchádzač ponúkol najnižšiu cenu 86 010,10 € bez 
DPH a stal sa tak úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ na základe úplného vyhodnotenia 
ponuky po zrealizovaní elektronickej aukcie vyhodnotil podmienky účasti úspešného uchádzača 
v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a uzatvoril s úspešným uchádzačom dňa 
25.3.2014 zmluvu s evidenčným číslom 42/2014. 

Odôvodnenie rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:  neuplatňuje sa 
Dôvody zrušenia zákazky: nie sú, zákazka nebola zrušená. 
 
Spracovala: Barbora Bíziková 
 
V Bratislave, dňa 26.03.2014         
  

        ......................................................
         Ing. Vladimír Grežo 

     riaditeľ BKIS 


