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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 04.07.2018 schválilo
zámer na vyhlásenie verejného obstarávania – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej
energie“ – MHSL,m.r.o.
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
na dodanie elektrickej energie do schvaľovaného zámeru verejného obstarávania oslovilo dodávateľa
o stanovenie predpokladanej hodnoty distribučných poplatkov a silovej energie, ktorú písomne potvrdil
dodávateľ dňa 19.06.2018.
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené začiatkom októbra 2018 ako nadlimitná zákazka na
dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ v Úradnom vestníku EÚ dňa 12.10.2018 pod sp. zn. :
2018/S 197 – 444882, ako aj vo Vestníku verejného obstarávania SR.
Medzičasom však masovokomunikačné prostriedky zverejnili správu, že od roku 2019 ÚRSO
pristúpi k všeobecnému zvýšeniu cien energií – plynu a elektrickej energie. Na základe tejto
skutočnosti dodávatelia elektrickej energie reagovali zvýšením cien.
Do súťaže bola doručená iba jedna ponuka od uchádzača s cenou nad našou predpokladanou
hodnotu zákazky – PHZ. Celková cena ponuky spolu s distribučnými poplatkami bola 1 692 132,96
EUR s DPH. Uchádzač v e- aukcii ponuku znížil, avšak vzhľadom na zvýšenie cien uchádzač cenu
už neznížil na úroveň našej PHZ. PONUKA uchádzača po e- aukcii s DPH: 1 521 665,01 EUR a teda
rozdiel (navýšenie) oproti PHZ: 139 735,76 EUR s DPH. Z dôvodu nepredpokladaného nárastu cien
za elek. energiu schválená PHZ uznesením č. 1521 zo dňa 04.07.2018 nebola postačujúca, čo sa
prejavilo aj v nízkom počte doručených ponúk, resp. bola doručená iba jedna ponuka a to od
súčasného dodávateľa el. energie. Túto skutočnosť nám aj telefonicky potvrdil uchádzač.
Po zistení situácie bol vykonaný dopyt na nacenenie ďalších dodávateľov, aby bolo zistené, či
cena uchádzača, ktorú vygeneroval proces verejného obstarávania je reálna a trhová. Prieskumom
trhu bolo zistené:
- Cena spoločnosti Magna energia a.s. zo dňa 26.11.2018: 1 527 781,448 EUR s DPH.
Rozdiel medzi ponukou uchádzača: 6 116,44 EUR (viac)
- Cena spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby s.r.o. zo dňa 26.11.2018 a
15.11.2018: 1 575 848,112 EUR s DPH
Rozdiel medzi ponukou uchádzača: 54 183,10 EUR (viac)
Priemer týchto dvoch PHZ : 1 551 814,78 EUR, čo je o 30.149,77 € viac ako ponuka
uchádzača.
Na základe uvedeného prieskumu máme za to, že ponuka uchádzača po e- aukcii nie je
nadhodnotená a odzrkadľuje zvýšenie cien za el. energiu.
Zákon o verejnom obstarávaní nám umožňuje zrušiť verejné obstarávanie, ak nebolo
predložených viac ako jedna ponuka, alebo ak ponuka presahuje predpokladanú hodnotu zákazky. Ak
by sme aj zrušili toto obstarávanie a vyhlásili nové verejné obstarávanie s novou aktuálnou
predpokladanou hodnotou zákazky, nie je predpoklad, že by nová súťaž priniesla úsporu a ponuky by
boli nižšie.
Zmluva so súčasným dodávateľom el. energie končí 31.12.2018.
Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo dalo MHSL mandát na vyhlásenie zákazky (a
teda aj uzavretie zmluvy) s max. hodnotou 1 151 607,70 EUR bez DPH, nie je MHSL ako verejný
obstarávateľ oprávnený uzatvoriť Rámcovú dohodu na vyššiu sumu. Na základe uvedeného by MHSL
chcelo predložiť návrh na zmenu uznesenia tak, aby mohlo uzatvoriť rámcovú dohodu na základe
ponuky uchádzača po e- aukcii vo výške 1 268 054,17 EUR bez DPH ( 1 521 665,01 EUR s DPH) .

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na zmenu uznesenia, ktorým bol
schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej
energie“ na dodanie elektrickej energie na upravenú predpokladanú hodnotu 1 268 054,175 € bez
DPH - (MsZ dňa 04.07.2018 schválilo zámer vo výške 1 151 607,70 € bez DPH, t.z. ide o navýšenie
zámeru v hodnote 116 446,475 € bez DPH).

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
mení
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1521 zo dňa 04.07.2018 tak, že zvyšuje predpokladanú hodnotu
zákazky uvedenú v zámere vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie tovarov „Dodávka
elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie na upravenú predpokladanú hodnotu zákazky
o 116 446,475 € bez DPH a teda text: „1 151 607,70 € bez DPH“ sa nahrádza textom: „1 268 054,175
€ bez DPH“

Pôvodné

Uznesenie

č. 1521 zo dňa 04.07.2018

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na tovarov „Dodávka
elektrickej energie“ – MHSL, m.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ na
dodanie elektrickej energie pre odberné miesta Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.,
Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky max. 1 151 607,70 € bez DPH, ktorú vyhlási Mestské
hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín a výsledkom ktorej bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na
dobu určitú – 24 mesiacov.

