
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.12827

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu – obec Trnovec nad Váhom

Zverejnená: 2.8.2022 7:43

Ukončená: 15.8.2022 13:39

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk

Predpokladaná hodnota: 65269,56 € bez DPH (určená z ponúk podľa §6 zákona 343/2015 Z.z)

Predpokl. obdobie
realizácie: 10/2022 - 12/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.8.2022 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Trnovec nad Váhom

IČO / DIČ / IČDPH: 00306240 / 2021024071 / neplatca DPH

Adresa Trnovec nad Váhom 587, 92571 Trnovec nad Váhom, SK

Kontaktná osoba Mgr. Nikoleta Vargová, +421917873524, prednosta@trnovecnadvahom.sk

Opis

Oblasť Energie, PHM

Podoblasť Plyn

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na dobu určitú - obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 - t.j. na obdobie 3 mesiacov, pre
odberné miesta Obstarávateľa v objemoch odberov podľa priloženého zoznamu - "Príloha 1 – Technická špecifikácia ". 
Podmienky súťaže sú uvedené v prílohe - Výzva zemný plyn, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zmluvné podmienky

Zmluva o dodávke zemného plynu, na dobu určitú pre obdobie dodávky, predložená Obstarávateľovi v zmysle ponuky víťazného
uchádzača. 
V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi
sa na zmluvu o dodaní služby a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ostatné podmienky

Všetky podmienky sú uvedené v prílohe Výzva zemný plyn, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku,
vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať: 
• Cenová ponuka 
• Čestné vyhlásenie 
• Základné údaje o uchádzačovi 

Spôsob vypracovania cenovej ponuky: 
• Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky požadované položky a poplatky spojené s dodávkou zemného plynu za celé
obdobie uvedené v bode 4, ktoré sú variabilné a to najmä sadzbu za odobratý plyn (SOPo), fixnú mesačnú sadzbu (FMSo), sadzbu za
služby súvisiace s prepravou (SOPp), sadzbu za skladovanie plynu (SOPs). 
• Poplatky za služby súvisiace s distribúciou a spotrebná daň sa do ponuky nezahŕňajú. Víťazný uchádzať ich bude fakturovať zvlášť v
zmysle platných cenových rozhodnutí. 
• Požadovaná výška tolerancie odberu zemného plynu počas trvania zmluvy bez sankcii voči obstarávateľovi je najmenej 20% (tj. 80 % -
120 % v porovnaní s objednávaným objemom). 
• Na ponuky, ktoré sa nevzťahujú na presne vymedzené obdobie alebo nebudú obsahovať všetky požadované platby a poplatky verejný
obstarávateľ nebude prihliadať. 
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku. 
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Ďalšie podmienky sú uvedené v prílohe Výzva zemný plyn, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Celková cena za dodávku zemného plynu za obdobie 3 mesiacov [EUR] 1,0 ks 70452,11 € 86194,82 €

Celková cena za dodávku zemného plynu v množstve podľa Prílohy č. 1 - technickej špecifikácie za obdobie 3 mesiacov [EUR]

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

andrea.hrobarova@spp.sk 2.8.2022

harcsar_kristian@innogy.sk 2.8.2022

kristina.lukacova@sse.sk 2.8.2022

lubomir.kolibka@sse.sk 2.8.2022

lucia.cardenas@met.com 2.8.2022

obchod@magnaea.sk 2.8.2022

tsemko@slovakiaenergy.sk 2.8.2022

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.8.2022 9:40 70452,11 s DPH

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15.8.2022 10:36 86194,82 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 70452,11 s DPH

2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 86194,82 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: MAGNA ENERGIA a.s.

IČO / DIČ / IČDPH: 35743565 / 2020230135 / SK2020230135

Sídlo: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK

Kontakt: Ing. Monika Kollariková (+421902653640 - obchod@magnaea.sk)

Cena ponuky: 70452,11 € s DPH   Úspora: 18,3 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Celková cena za dodávku zemného plynu za obdobie 3 mesiacov [EUR] ks 1,0 70452,11  70452,11

Cena spolu:   70452,11 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:
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