
SPRÁVA 
Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

 
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“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky 
Verejný obstarávateľ :  
Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 
01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „AOS“) 
 
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM 
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre potreby AOS gen. M.R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši na roky 2014 
a 2015 
DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV Tovary 
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Odberné miesta verejného 
obstarávateľa 
NUTS kód:SK031 
INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE 
Nie 
STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV  
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesto verejného obstarávateľa vrátane 
prepravy, distribúcie a v 
kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za 
dodržania platných právnych 
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete, zodpovednosti za 
škodu na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015 a nákup silovej elektrickej energie v 
požadovanej štruktúre vrátane 
skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku pre odberné miesta 
verejného obstarávateľa formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od. 1.1.2014 
do 31.12.2015. 
Hodnota: 3 548 890,0000 EUR 
Časti: 
Táto zákazka sa delí na časti: Áno 
Počet častí: 2 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09000000-3 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 09123000-7, 09310000-5 
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Časť: 1 
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM 
Časť 1- zemný plyn 
1) STRUČNÝ OPIS 
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesto verejného obstarávatelia vrátane 
prepravy, distribúcie a v 



kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za 
dodržania platných právnych 
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete, zodpovednosti za 
škodu na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015. 
Odberné miesto: Akadémia ozbrojených síl Demänová 393 
Názov objektu: Kotolňa 
Číslo odberného miesta:4101456159 
Denné merané max. (m^3): 22 000 
Tarif: V2 
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09123000-7 
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014: 24 500 MWh ( +/- 20%) 
Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014 a 2015: 49 000 MWh ( +/-20%) 
Hodnota: 2 808 000,0000 EUR 
Časť: 2 
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM 
Časť 2- elektrická energia 
STRUČNÝ OPIS 
Nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane skoordinovania a 
zabezpečenia distribučných služieb a 
prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta verejného obstarávateľa 
formou združenej dodávky na 
zmluvné obdobie od. 1.1.2014 do 31.12.2015. 
Odberné miesto: Akadémia ozbrojených síl Demänová 393 
Číslo miesta spotreby ČOM: 9310956 
EIC kód: 24ZSS93109560019 
Predpokladané ročné zmluvné množstvo /kWh/: 2 250 000 
Parametre OM: VN, Tmax 720 
Odberné miesto: AOS - Kaleník Liptovský Peter 
Číslo miesta spotreby ČOM: 9316738 
EIC kód: 24ZSS9316738000G 
Predpokladané ročné zmluvné množstvo /kWh/: 96 000 
Parametre OM: VN, Tmax 130 
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09310000-5 
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaná celková spotreba elektrickej energie spolu v roku 2014 : 2 346 000 ( +/- 
469 200) /kWh/ 
Predpokladaná celková spotreba elektrickej energie spolu v roku 2014 a 2015: 4 692 
000 ( +/- 938 400) /kWh/ 
Hodnota: 740 890,0000 EUR 
 
2. Použitý postup zadávania zákazky  
Verejná súťaž 
 
3. Dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 



Vestníku UVO č. 199/2013 z 11.10.2013 pod značkou 16607 MST. 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 198-341668 z: 11.10.2013 
4. Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky :  
 

P.č. Názov firmy Adresa Mesto PSČ 
1 SECURITAS SK, s.r.o.  Bojnická 

cesta 1911/3 
Prievidza 971 01 

2 DUG s. r. o. Cukrovarská 
83/32 

Rimavská 
Sobota 

979 01 

3 AMG SECURITY, s.r.o. 
 

Nám. SNP 98/2 
 

Zvolen 960 47 

4 TREZOR SLOVAKIA, s. 
r.o.  

Bakossova 60 Banská 
Bystrica 

974 01 

 
5. Identifikácia vylú čených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 
vylúčenia  
 
V časti 1) – zemný plyn  
 

P. č. Názov firmy Adresa Mesto PSČ 
1 MET Slovakia, a. s. Sasinkova 12 Bratislava  811 08 

 
 
Odôvodnenie: Na preukázanie podmienky osobného postavenia podľa§ 26 ods1 zákona 
o verejnom obstarávaní uchádzač  predložil čestné prehlásenie že bude preukazovať 
splnenie podmienky účasti  Potvrdením o zápise do zoznamu podnikateľov Úradu pre 
verejné obstarávanie. Súčasne predložil kópiu „Potvrdenia o zápise do zoznamu 
podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie s vyznačenou platnosťou do 18.11.2013. 
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť bola do 19.11.2013 12:00 a 
otváranie ponúk časť „Ostatné  bola stanovená  na 19.11.2013 13:00 v súlade 
s predmetným Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Na webovom sídle 
Úradu pre verejné obstarávanie vo verejnom zozname podnikateľov,  ktorí preukázali 
spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a 
ktorí o zapísanie požiadali bol dňa 19.11.2013 u MET Slovakia, a. s. vyznačený stav 
„vyčiarknutý. Komisia   v súlade   s   §  128 ods. 3  za účelom posudzovania splnenia 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26  zákona požiadala Úrad pre 
verejné obstarávanie  o údaje uchádzača, zapísané v zozname podnikateľov alebo 
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie  o tom, že údaje nie je sú  zapísané v 
zozname podnikateľov podľa      § 133 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre 
verejné obstarávanie emailom  z 20.11.2013 potvrdil, že uchádzač MET Slovakia, a.s., 
Sasinkova 12, 811 01 Bratislava, IČO 45860637   nie je ku dňu 19. 11. 2013 zapísaný 
v zozname podnikateľov. Email bol doručený 21.11.2013. 
. 
 
6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
Nebola vylúčená žiadna ponuka. 
 



7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, 
podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je 
známy 
Žiadna zmluva nebola uzatvorená. 
 
8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu  
Nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg. 
 
9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a         
prekročenia podielu podľa § 108j od. 1 písm. k) 
- 
10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 
-  
11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za 
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie: 
 
1. V súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 4.12.2013 zrušený 
postupu zadávania zákazky v časti 2 - elektrická energia v nadlimitnej zákazke - 
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre potreby AOS gen. M.R. 
Štefánika v Liptovskom Mikuláši na roky 2014 a 2015 zverejnenej vo Vestníku UVO č. 
199/2013 z 11.10.2013 pod značkou 16607 MST. 
Odôvodnenie: Zrušenie postupu zadávania zákazky je v súlade s § 46 ods. 2 nakoľko 
bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nemôže odôvodniť nezrušenie 
postupu.. 
Pôvodný predmet obstarávania bude znovu zadávaný verejným obstarávaním v roku 
2014. 
2. V súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 11.12..2013 zrušený 
postupu zadávania zákazky v časti 1 - zemný plyn v nadlimitnej zákazke - Dodávky 
elektrickej energie a zemného plynu pre potreby AOS gen. M.R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši na roky 2014 a 2015 zverejnenej vo Vestníku UVO č. 199/2013 z  
11.10.2013 pod značkou 16607 MST. 
Odôvodnenie: Zrušenie postupu zadávania zákazky je v súlade s § 46 ods. 2 nakoľko 
boli predložené dve ponuky z toho jedna ponuka bola pre nesplnenie podmienok účasti 
vylúčená a zostala v postupe zadávania len jedna ponuka. Verejnýobstarávateľ nemôže 
odôvodniť nezrušenie postupu a postupuje tiež s prihliadnutím na rozhodnutie Súdneho 
dvora(štvrtá komora) vo veci C-27/98 zo 16.9.1999 - možnosť zrušiť použitý postup 
zadávania zákazky, ak v postupe zadávania zákazky zostal len jediný uchádzač. 
Pôvodný predmet obstarávania bude znovu zadávaný verejným obstarávaním v roku 
2014 
 
V Liptovskom Mikuláši d ňa 19.12.2013 
 
 


