
Správa  o zákazke v zmysle §24 ods.2 a ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákazka na dodávku elektrickej energie zadávaná postupom podľa § 109 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

„ Dodávka elektrickej energie do OM odberateľa“ 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Základná škola, Východná 9, 911 08 Trenčín, IČO :  36 12 66 08 
 
Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku elektrickej energie. 
 
Hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky je  20.000,00 € s DPH. 
Ponuková cena úspešného uchádzača je 18.400,00 € s DPH. 
 
Použitý postup zadávania zákazky: 
Zákazka zadávaná postupom podľa § 109 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku VO a čísla týchto oznámení: 
Neaplikuje sa. 
 
Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:  Neaplikuje sa. 
 
Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  Neaplikuje sa.  
 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  Neaplikuje sa. 
 
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 
Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stal:  ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
 IČO: 36677281 
 
Dôvody úspešnosti ponuky uchádzača: Uchádzač preložil v lehote na predkladanie ponúk platnú ponuku 
v rámci zadávania zákazky na www.eks.sk, pričom jeho ponuka bola po ukončení lehoty na predkladanie ponúk 
najnižšia spomedzi predložených ponúk. Keďže cena celkom za celý predmet obstarávania bola jediným 
kritériom na vyhodnotenie ponúk, vyššie uvedený uchádzač sa stal v tejto zákazke úspešným. 
 
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám (a ich 

identifikácia), ak sú známi:   Neaplikuje sa.  
 
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho 
konania alebo zadávania koncesie podľa §101 ods.2:   Neaplikuje sa.  
 

Odôvodnenie prekročenia lehota podľa §135 ods.1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa §135 ods.1 
písm.k):  Neaplikuje sa. 
 
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §133 ods.2:   Neaplikuje sa. 
 
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:   Neaplikuje sa. 
 
 



Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  (označ príslušnú možnosť) 

a) Konflikt záujmov nebol zistený (posúdený bol najmä vzťah zodpovedného zamestnanca, ktorý zabezpečoval 

obstarávanie a ostatných vedúcich zamestnancov a prípadných záujemcov/uchádzačov) 

b) Konflikt záujmov bol zistený: 
Osoba v konflikte záujmov : ........................................................................................................................ 
Konflikt záujmov nastal vo vzťahu k : .......................................................................................................... 
(uveďte záujemcu / uchádzača) 

Dátum oznámenia konfliktu záujmov :  ...................................................................................................... 
Osoba, ktorej bol konflikt záujmov oznámený : ......................................................................................... 
Prijaté opatrenia :   (popíšte) 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením  záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy 
postupu VO: 
  

Prípravné konzultácie sa uskutočnili: 
 

ÁNO – NIE 
Ak áno – vyplňte ostatné 

Dátum uskutočnenia prípravných trhových konzultácií  
Účastníci prípravných trhových konzultácií : Názov, sídlo, IČO : 

 
- použite, koľkokrát je potrebné 

Bližšie informácie o prípravných trhových 
konzultáciách (najmä dôvod, predmet, .......) 

 

 

Prijaté opatrenia na ochranu hospodárskej  súťaže : 
 
 

 

 
Odôvodnenie zrušenia postupu zadávania zákazky (zvoliť podľa skutočnosti) : 

- neaplikuje sa (zákazka bola ukončená uzavretím zmluvy) 

- použitý postup zadávania zákazky nebol úspešný (nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna 
z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky) 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

 

 


