
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 zemného plynu (Z201846703) zadávaná postupom podľa §117 ZVO 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Sociálne služby mesta Trenčín , m.r.o., Piaristická 42, 91101 Trenčín , IČO: 36124702 

Predmet zákazky : 

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu v kategórii –maloodber  a zabezpečenie 

distribúcie , prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb  do odberných miest  

odberateľa  počas celého zmluvného obdobia ( 1.1.2019 00:00 hod do 31.12.2020 24:00 

hod), vrátane prevzatia  zodpovednosti za odchýlku  odberateľa   a v kvalite zodpovedajúcej  

technickým podmienkam  prevádzkovateľa distribučnej siete , za dodržania platných 

právnych predpisov  SR, technických podmienok  a prevádzkového poriadku  

prevádzkovateľa  distribučnej siete.  

Hodnota zákazky :  

Predpokladaná hodnota zákazky  bez DPH :  7000,- Eur  , max. 8400,- Eur s DPH 

 

Použitý postup zadávania zákazky:  

Zákazka zadávaná postupom  EKS  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( bežne  

dostupné tovary a služby – zákazka s nízkou hodnotou 

Dátum uverejnenia  oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  a vo Vestníku 

verejného obstarávania  a čísla týchto oznámení: Neaplikuje sa  

Identifikácia vybratých záujemcov a 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 :  

Neaplikuje sa  

Dôvody úspešnosti ponuky uchádzača:  

Neaplikuje sa  

 



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 lehoty  podľa §135 ods. 1 písm.h) a l) a prekročenia podielu  

podľa §135 ods. 1 pism. 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 :  

Neaplikuje sa  

Odôvodnenie zrušenia  postupu zadávania  zákazky :  

Systém EKS zákazku automaticky zrušil, nakoľko na zákazku  nebola predložená žiadna platná 

ponuka v čase ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

 

 


