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Správa v zmysle § 21 ods. 2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
a) Identifikácia obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

Obstarávateľ:  IČO: 35 884 916 

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Letisko M.R. Štefánika 

823 11 Bratislava II  

Predmet zákazky: „Dodávka zemného plynu“ 
 
Celková predpokladaná hodnota zákazky:  od 350 000 do 400 000 EUR bez DPH/rok 2014 

 
b) Použitý postup zadávania zákazky: 

Verejná súťaž, nadlimitná zákazka, podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a číslo oznámenia: 

02.10.2013  s číslom oznámenia 2013/S 191-330268. 

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia:          

01.10.2013 Vestník č.191/2013 s číslom oznámenia 16051 - MST. 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:  

- neprichádza do úvahy 

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:   

- nepoužilo sa  

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

- nepoužilo 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: 

Identifikácia úspešného uchádzača :  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/9, 825 11 Bratislava  
 
Odôvodnenie výberu jeho ponuky:  

Úspešný uchádzač z elektronickej aukcie zo dňa 25.11.2013 s kritériami hodnotenia: 

1. Najnižšia cena vrátane poplatku za služby súvisiace s prepravou plynu, vrátane jej 
štruktúrovania  za 1 MWh  v Eur bez DPH: 27,98             

2. Najnižšia cena za 1 MWh neodobratého zmluvného množstva (menej ako 80 %) v Eur bez 
DPH: 0,00                             

3. Najnižšia cena za 1 MWh za prekročenie zmluvného množstva (o viac ako 20 %) v Eur bez 
DPH: 27,97           
 

Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: 

- nie je známy. 
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h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

- neprichádza do úvahy 

 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa 

§ 108j ods. 1 písm. k): 

- neprichádza do úvahy 

 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 

- neprichádza do úvahy 

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

- neprichádza do úvahy 

 


