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

 
 
 

 
 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 
 

Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 
Zákazka na dodávku tovaru 

 

 

 

 
Súťažné podklady schválila:  
 
 .................................................... 
                                                                                             Ing. Mária Valjašková, riaditeľka 
 
 
                                                                                    

Osoba zodpovedná za špecifikáciu predmetu obstarania:            
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 Jaroslav Makula 
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Časť I. 

Všeobecné informácie 

 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Verejný obstarávateľ: 
Názov:                      Spojená škola internátna 
sídlo:                            Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 
Zastúpená:                 Ing. Máriou Valjaškovou, riaditeľkou 
IČO:                                 36142131 
DIČ:                               2021441994 
IČ DPH:                         Nie sme platcom DPH. 
Bankové spojenie:         štátna pokladnica 
Číslo účtu:                      7000103191/8180 
IBAN:                                SK03 8180 0000 0070 0010 3191 
BIC/SWIFT:            SPSRSKBA           

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

Za proces verejného obstarávania:      Ing. Magdalena Scheberová, tel.:0904214255                          
                                                                  e-mail: mscheberová@centrum.sk 
 

Za predmet zákazky                      Jaroslav Makula, tel.: 0905259253 
                                                            e-mail: soutpmza@soutpmza.edu.sk 
 

2  Predmet zákazky – Zákazka na dodanie tovaru 

2.1 Názov predmetu obstarávania:  DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU 
 
Zákazka obsahuje dva predmety zákazky, ale nie je rozdelená na časti; to znamená, že sa požaduje 
dodávka oboch tovarových komodít jedným úspešným uchádzačom 
 
I. – Dodávka elektrickej energie:  

Stručný opis predmetu obstarávania:  

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky elektrickej energie do odberných 
miest odberateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením  do distribučnej siete (t.j. 
prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie 
elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
do odberného miesta odberateľa) od 1.1.2020 do 31.12.2023. 
 
II. – Dodávka zemného plynu:  

Stručný opis predmetu obstarávania:  

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky zemného plynu  do odberných miest 
odberateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete a prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2020  do 31.12.2023 v kvalite zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov 
SR.  
 
2.2 Číselný  kód CPV tovaru pre hlavný predmet pre časť 1. : 
 

       09.31.00.00 - 5       Elektrická energia 
:  
2.2.1  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky v eurách bez DPH  27  000,00 € bez DPH  
          (Predpokladaná hodnota je cena za celú zákazku vrátane distribučných poplatkov.) 
 
 
 

mailto:mscheberová@centrum.sk
mailto:soutpmza@soutpmza.edu.sk
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2.3 Číselný  kód CPV tovaru pre hlavný predmet pre časť 2. : 
 
       09.12.30.00 - 7       Zemný plyn  
 
2.3.1  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky v eurách bez DPH : 12 500,00 € bez DPH  
      ( Predpokladaná hodnota je cena za celú zákazku vrátane distribučných poplatkov. ) 
 
2.4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky za všetky časti spolu v eurách bez DPH:              

39 500,00 €  bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní na základe 
skutočnosti za obdobie 12 mesiacov pred dňom vyhlásenia verejného obstarávania, t.j. za obdobie 
1.9.2018 – 30.9.2019.  

        Predpokladaná hodnota je vypočítaná ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí tejto 
zákazky na 48 mesiacov. 

 

3   Rozdelenie predmetu zákazky a komplexnosť dodávky 

3.1. Predmet obstarávania nie je rozdelený na časti 

3.2 Uchádzač môže predložiť ponuku len  na obidve časti predmetu obstarávania. 

3.4  Uchádzač predloží ponuku na požadovaný rozsah dodávky predmetu obstarávania /jednotlivých 
častí predmetu obstarávania podľa bodu 3.1.  
 

4 Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky sa bude financovať z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. 

 
 

5 Typ zmluvy 

5.1 pre časť 1.: 
 
Zmluva o dodávke elektriny a  zabezpečení distribúcie elektriny alebo iná zmluva. Na 
základe vyhodnotenia verejnej súťaže sa uzatvorí zmluva v zmysle § 269 ods. 2  zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy bude 
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE pre  Spojenú školu internátnu, Fatranská 3321/22, 010 08 
Žilina. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  

5.2 pre časť 2.: 

 
Zmluva o združenej dodávke plynu alebo iná zmluva.  Na základe vyhodnotenia verejnej 
súťaže sa uzatvorí zmluva o združenej dodávke plynu v zmysle § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy bude dodávka 
zemného plynu pre  Spojenú školu internátnu, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina. Uchádzač 
predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  

5.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu obstarávania 
tvorí časť G. Návrh zmluvy - Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, D. Opis 
predmetu obstarávania a E. Spôsob určenia ceny. 

5.4 Dĺžka trvania zmluvy :   

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2023.  
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6 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

 
6.1. Miesto  dodania tovaru: 

 
       I. – Dodávka elektrickej energie 

 
Odberné miesto č. 1.: Jarná 34, 010 01 Žilina 

Odberné miesto č. 2.: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

 
II. – Dodávka zemného plynu  
 
Odberné miesto č. 1.: Jarná 34, 010 01 Žilina 

Odberné miesto č. 2.: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

 

Požadovaný termín dodania predmetu obstarávania:  
  
od 1.1.2020 do 31.12.2023 t. j. 48 mesiacov (termín začatia plnenia predmetu zákazky je 
podmienený ukončením verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ predpokladá termín 
začatia plnenia predmetu zákazky po ukončení zmluvného vzťahu so súčasným dodávateľom 
elektriny od 1. januára 2020. Súčasne si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo posunúť termín 
začatia plnenia predmetu zákazky v nadväznosti na priebeh procesu verejného obstarávania.     
V takomto prípade presný termín začatia plnenia predmetu zákazky bude dohodnutý s úspešným 
uchádzačom pri podpise zmluvy. 
 

7 Oprávnení uchádzači 

7.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúceho sa 
osobného postavenie podľa § 32 ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní.  

7.2 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní 
a uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

7.3 Hospodárskym subjektom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 
osôb,  ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

7.4 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Uchádzač  nemôže byť v tom 
istom postupe zadávania zákazky  členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

7.5 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak 
bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia skupiny dodávateľov,  z dôvodu 
riadneho plnenia zmluvy, budú povinní vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu (napr. podľa 
Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka). 

7.6 V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou 
subjektivitou,  musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a 
akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia  budú ručiť za záväzky  
spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) musí predložiť verejnému 
obstarávateľovi originál alebo úradne overenú kópiu originálu dokumentu, ktorá preukazuje 
splnenie uvedených podmienok a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) Zmluvy o dielo, ktorá 
má byť výsledkom tohto verejného obstarávania 
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8   Predkladanie ponúk   

8.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky časti predmetu obstarávania.  
8.2 Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe a zároveň na CD nosiči alebo inom nosiči v lehote 

na predkladanie ponúk  

 
 

9   Variantné riešenie 

9.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky.  

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnotenia a bude 
sa naň hľadieť, ako keby nebolo predložené.   

 

 

10 Platnosť ponuky 

10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až                 
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. marca 2020. 

 

11 Náklady na ponuku 

 
11.1    Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek   

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného   
obstarávania. 

 
 

12 Revízne postupy 
 
Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa revízne postupy neuplatňujú 

 
 

Časť II. 
 

Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

 

13 Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačom alebo záujemcom 
 

13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) 
medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať 
v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov 
uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov 
uvedených v týchto dokumentoch.  

13.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať    
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní ods. (1) – písomne alebo e-milom 

 

14    Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

 
14.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti  

vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v 
súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať písomne (e-mailom) v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. 
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15   Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania 

15.1   Neuvažuje sa, nakoľko pre dodávku tovaru nie je potrebná. 
 

 
 

Časť III.  
Príprava ponuky  

 
 

16 Jazyk ponuky  

16.1 Ponuka, návrh  a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú  
v  štátnom jazyku t.j.  v jazyku  slovenskom,  to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený  v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka,. Ak sa zistí rozdiel  
v ich obsahu, rozhodujúci je  úradný preklad do štátneho jazyka. 

16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom alebo miestom 
podnikania mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a 
súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem 
dokladov vyhotovených v českom jazyku.  

16.3 V prípade, že uchádzač predloží akýkoľvek doklad alebo dokument v cudzom jazyku, ktorý  
nebude doložený v slovenskom jazyku, bude sa k nemu pristupovať ako keby  ho uchádzač 

nepredložil.  

16.4 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej  
súťaže a  v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo  
úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 

17 Obsah ponuky 
 

         Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto 
súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.  
 
         Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj zoznam všetkých  predkladaných 
dokladov, dokumentov a vyhlásení. 
 
Ponuka musí obsahovať:  

- spoločne na  všetky časti:  

17.1 Krycí list s identifikačnými údajmi uchádzača (obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt, právna forma, označenie registra, číslo zápisu, meno, priezvisko a funkcia 
štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu – IBAN, e-mail, 
(v prípade skupiny dodávateľov označenie uchádzača ako skupinu dodávateľov a identifikačné 
údaje každého člena skupiny dodávateľov). V zmysle § 49 ods. 5 ZVO, ak uchádzač 
nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobou, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil. 

 
                      - vyplniť Formulár na predloženie ponuky (príloha č.1 )  
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17.2  V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, predkladá - plnú moc 
(podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene 
všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude 
oprávnený konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a 
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy 

 

17.3 Čestné  vyhlásenie  v  prípade  skupiny  dodávateľov, podpísané  všetkými  členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,  v  ktorom  
vyhlásia,  že  v  prípade  prijatia  ich  ponuky  verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia 
skupiny dodávateľov niektorú z právnych foriem  podľa  Obchodného  zákonníka  alebo  
Občianskeho  zákonníka  z  dôvodu riadneho plnenia  zmluvy, resp. podľa príslušných právnych 
predpisov platných  v krajine sídla členov skupiny, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby 
ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu 
zákazky. 

17.4 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže – (Príloha č. 2 
Súťažných podkladov) 

17.5 Potvrdenia, doklady, dokumenty ktorými uchádzači preukážu splnenie podmienok účasti  
vo verejnom obstarávaní  

17.6  Súhlas s použitím osobných údajov v súlade s GDPR 

17.7   Podpísaný návrh zmluvy za dodávku elektriny a návrh zmluvy za dodávku plynu  
obsahujúci záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky za 
cenu uvedenú v ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch 

17.8   Návrh uchádzača na plnenie kritéria na  vyhodnotenie ponuky (príloha č. 3 a č. 4.) ,  ktorý 
je uchádzač povinný vyplniť  

17.9   Stručná charakteristika (špecifikácia)  predmetu obstarávania  
 

18 Vyhotovenie ponuky 

18.1 Ponuka bude vyhotovená v listinnej podobe a zároveň predložená na CD nosiči alebo inom 
nosiči 

18.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 
dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti 
považuje za dôverné. 

18.3 V zmysle § 49 ods. 5 ZVO, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, 
ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie 
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo ak mu bolo pridelené. – Uvedené uchádzač vyplní do prílohy  
č. 1 SP – „Identifikačné údaje uchádzača“ 

 

19 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o    
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva   
zákon NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR (eurách ).  

19.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu            
v  kúpnej zmluve uvedie v zložení : 

     19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
     19.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
     19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 



Súťažné podklady                                                                                                                                                  10 

19.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, ktorej súčasťou 
je  aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
 
 

  Časť IV. 

Prekladanie ponúk 

20 Predkladanie ponúk 
  

20.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača,  ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 

21    Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

21.1 Ponuky sa predkladajú na adresu verejného obstarávateľa: 

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, kancelára ekonómky,               
Ing.Lieskovanovej,  

Pri osobnom doručení a doručení kuriérom  - tel. kontakt 0911 399 211 (Ing. Lieskovanová), 
resp. e-mail: ekonomicke@ssiza.sk, nakoľko budova školy sa zamyká. 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18. 11. 2019 (pondelok) do 10.00 hod. miestneho  
času. 

21.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 
21.2. tejto časti súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

22    Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 

 
 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23    Otváranie ponúk 

23.1 Termín otvárania ponúk: 18. 11. 2019 o 10:30 hod.  

23.2 Miesto otvárania ponúk: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, zasadačka 
riaditeľky. 

23.3 Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 ZVO a bude v súlade § 54 ods.3 zákona 
o verejnom obstarávaní verejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela. 

24    Vyhodnotenie ponúk 

24.1 Verejný obstarávateľ na  vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu, ktorá hodnotí všetky predložené  
ponuky.   

24.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  
- boli doručené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. týchto súťažných podkladoch 
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- zodpovedajú  požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky ponuky uvedených  
vo Výzve a v  týchto súťažných podkladoch, alebo v inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej 
verejným obstarávateľom.  
 

24.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými verejným 
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v týchto súťažných podkladoch alebo v 
inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené. 
 

24.4 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posudzuje či bola riadne zložená 
požadovaná zábezpeka a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky 
a/alebo uchádzač v ponuke nepreukázal riadne zloženie zábezpeky a v prípade pochybnosti 
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje 
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, 
požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 
a počítaní.  
 

24.5 Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie podľa bodu 24.4. 
tohto oddielu súťažných podkladov doručiť verejnému obstarávateľovi do dvoch pracovných dní 
odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie  alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť 
na doručenie tohto písomného vysvetlenia prostredníctvom určenej komunikácie. 
 

24.6 Ak sa pri zákazke javí ponuka ako  mimoriadne nízka  vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam 
alebo službe, komisia požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa  tej časti ponuky, ktoré sú 
pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do lehoty určenej 
verejným obstarávateľom.  

24.7 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou 
je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou    
cenou a 
b)  10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 

24.8 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 24.4 
tohto oddielu súťažných podkladov alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, 
ktoré vychádza z predložených dôkazov.  

24.9 Komisia vylúči ponuku, ak :  
- uchádzač  nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,   
- ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie ponuky 
- uchádzač nedoručí  písomné vysvetlenie ponuky v stanovenej  lehote,   
- uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou, 
- uchádzač nedoručí  písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej lehote, 
- uchádzačom predložené vysvetlenie  mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti  podľa 
odseku 2  § 53 zákona o verejnom obstarávaní, 
- uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom 
na vyhodnotenie ponúk, 
- uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.  

24.10 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže 
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v oznámení,          
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných 
podkladov  D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

24.11 Úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude komisiou vyhodnotená ako najnižšia.  
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25 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Verejný obstarávateľ postupuje v zmysle ustanovenia § 66 ods. 7 zákona (reverzná verejná súťaž), 
z toho dôvodu vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa 
bodu 25. tejto časti súťažných podkladov. 

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: 
25.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o 
verejnom  obstarávaní  a to na základe zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na 
ÚVO 

25.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade     
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi - časť B. Podmienky účasti  
uchádzačov.  

25.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu z dôvodov 
uvedených v § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený  s uvedením  
dôvodu.  

26  Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

26.1 Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. 
Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 
ktoré mu uchádzač poskytol, na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.    

26.2 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu 
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané 
opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 
23 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
 

Časť VI. 

Prijatie ponuky  
 

27 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

27.1 Verejný obstarávateľ  je povinný po  vyhodnotení  ponúk, po odoslaní všetkých oznámení 
o vylúčení uchádzača bezodkladne  písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 

27.2 Úspešnému uchádzačovi bude bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma, 
neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením 
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení bude ďalej uvedená identifikácia 
úspešného uchádzača a  informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky. 

 

28 Uzavretie Zmluvy  

28.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu  s úspešným uchádzačom, ktorý sa po celkovom 
vyhodnotení ponúk umiestnil na 1. mieste v poradí za celý predmet zákazky. Na proces 
uzavretia zmluvy sa aplikujú postupy v zmysle § 56 ZVO. 

28.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi 
známi v čase uzavretia zmluvy, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ im 
povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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28.3 Úspešný uchádzač je v zmysle § 56 ods. 8 ZVO povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo 
dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzatvorenie 
písomne vyzvaní. 

28.4 Ak úspešný uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil na 1. mieste v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.6 týchto Súťažných 
podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. 

28.5 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne 
riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie, tak by mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo 
dňa, keď bol na jej uzavretie vyzvaný, verejný obstarávateľ  môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný 
poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby 
mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní, keď bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný.    

28.6 Uchádzač, ako partner verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZoRPVS“), má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky.  

28.7 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na všetkých 
subdodávateľov uchádzača po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pokiaľ im táto povinnosť vyplýva zo 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

28.8 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena 
skupiny dodávateľov, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

28.9      Využitie subdodávateľov: 

29.9.1 Úspešný uchádzač v zmluve v prílohe č. 2 zmluvy najneskôr v čase jej uzavretia uvedie 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, a údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia, predmet a podiel subdodávok na celkových nákladoch. Budúci dodávateľ je 
povinný bezodkladne oznámiť budúcemu objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľoch uvedených v predchádzajúcej vete. 
 

   29.9.2 Počas trvania zmluvy je úspešný uchádzač oprávnený zmeniť subdodávateľa 
uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy v súlade s touto zmluvou. 

29 Zrušenie verejného obstarávania  

29.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak :  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač si 
neuplatnil námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní 

- nedostal ani jednu ponuku, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v  súťažných 

podkladoch a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
- jeho zrušenie nariadil úrad.  

29.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 
obstarávateľa požadovať,  aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.  

29.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
nebolo predložených viac ako  dve ponuky, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách 
sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejný 
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obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, odôvodnenie nezrušenia použitého 
postupu bude zverejnené na profile v zmysle § 57 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. 

29.4 Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného 
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky 
na pôvodný predmet zákazky. 

 

30 Doplňujúce informácie 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje 
fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, 
kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so 
spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia 
riadneho postupu verejného obstarávania. 

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, 
jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR.  

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie 
aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v 
predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre 
prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov. 
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM  

OBSTARÁVANÍ 

1.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavenia  uvedené v § 32 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

1.2 Uchádzač, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 2, resp. ods. 4,5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených 
kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.  

a)   písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším  ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk  (uchádzač - právnická osoba predloží aj výpis z registra trestov tejto 
právnickej osoby),  

b)  písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri  
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  ,  

c)   písm. c) doloženým potvrdením  miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  ,  

d)   písm. d) doloženým potvrdením  príslušného súdu  nie starším  ako tri mesiace ku dňu uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk  ,  

e)  písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

f)  písm. f) doloženým čestným vyhlásením.  

V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,  uvedie iba  číslo 
a rok zápisu.   

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť.  

1.4 V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia preukázať splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú má plniť. 

1.5 Ak uchádzač  alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia  
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v  §  32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.   

1.6 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým  
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže  ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.   

1.7 Uchádzač môže  splnenie podmienok účasti osobného postavenia preukázať podľa § 152 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.  Uchádzač 
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je 
povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov predloží výpis 
registra trestov za právnickú osobu alebo doplní tento údaj do zoznamu hospodárskych subjektov.  
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C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  
A PRAVIDLÁ ICH  UPLATNENIA 

 

 
 
 
 
1. Komisia po otváraní ponuky vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a posudzuje či bola riadne zložená požadovaná zábezpeka 
a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky a/alebo uchádzač v ponuke 
nepreukázal riadne zloženie zábezpeky.  

2. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa bodu 1. podľa určeného kritéria: 
najnižšia cena.  

3. Definícia kritéria pre časť 1. - Dodávka elektrickej energie :   

Najnižšia cena za celý predmet zákazky: Cena za celý predmet zákazky celkom v Eur bez  DPH za 
silovú elektrickú energiu ( riadok č. 4. tabuľky návrhu uchádzača - prílohy č. 3). Spotrebná daň, 
poplatky za distribúciu, prenos  a ostatné poplatky distribučnej siete, ktoré sú stanovené 
prevádzkovateľom distribučnej siete a schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 
nebudú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Tieto náklady budú úspešnému uchádzačovi uhrádzané 
v súlade s platnou právnou úpravou.   

4. Definícia kritéria pre časť 2. - Dodávka zemného plynu:    

Najnižšia cena za celý predmet zákazky - Cena za celý predmet zákazky celkom v Eur bez  DPH 
za komoditu ( riadok č. 4. tabuľky návrhu uchádzača - prílohy č. 4). Pre potreby vyhodnotenia 
ponúk sa použije cena v EUR bez DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta 

5. Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:  

-  Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa kritéria na vyhodnotenie ponúk.  

- Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie  
predmetu zákazky, vyjadrených v EUR bez DPH . Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za 
dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. 

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie: Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke,  
v Tabuľke návrhov uchádzača (príloha č. 4 a vyplní formulár „Štrukturované kritéria“ v systéme 
EVO)..  

6. Verejný obstarávateľ po úvodnom vyhodnotení ponúk vyzve elektronickými prostriedkami všetkých 
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v EUR bez DPH 
upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným 
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
 
7.  Konečné poradie ponúk bude zostavené automatickým vyhodnotením ponúk – elektronickou 

aukciou. 8.   Verejný obstarávateľ postupuje v zmysle ustanovenia § 66 ods. 7 zákona (reverzná 
verejná súťaž), z toho dôvodu vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po 
vyhodnotení ponúk podľa § 53 a po elektronickej aukcie  

 
8.   Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia celková cena v EUR bez 

DPH za celý predmet obstarávania a spĺňa podmienky účasti.  
 
9.  Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý vo formulári 
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ (príloha č. 3. a 4. ) uviedol, že po uzavretí zmluvy nebude 
platiteľom DPH, stane sa po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá 
nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie cenu bez DPH a verejný obstarávateľ 
k nej pripočíta aktuálnu výšku DPH stanovenú v súlade s právnym poriadk 
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D. OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
 
 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA :  
 

I.  DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky elektrickej energie do odberných 
miest odberateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete na 
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2023.  
 
1. Odberné miesto Jarná 34, Žilina 

Č. miesta spotreby: 7221843 

EIC odb. miesta: 24ZSS7221843000H  

Číslo elektromera: 5394326 

Súčasná štruktúra spotreby: jednotarifný produkt s dohodnutou cenou za dodávku, t.j. jednotná cena 
počas 24 hodín; C 2 

Predpokladaná 48 mesačná spotreba:  43 600 kWh 

Max. rezervovaná kapacita /MRK/: nie je stanovená 

Rezervovaná kapacita /RK/:   istič 3 x 100 A 

Napäťová úroveň: NN 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Stredoslovenská energetika, a. s. 

 

2. Odberné miesto Fatranská 3321/22, Žilina 

Č. miesta spotreby: 7219637 

EIC odb. miesta: 24ZSS7219637AG  

Číslo elektromera: 10502551 

Súčasná štruktúra spotreby: dvojtariftný produkt s dohodnutou cenou za dodávku, t. j. VT, NT; C 5  

Predpokladaná 48 mesačná spotreba:  100 400 kWh 

Max. rezervovaná kapacita /MRK/: nie je stanovená 

Rezervovaná kapacita /RK/:   istič 3 x 100 A 

Napäťová úroveň: NN 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Stredoslovenská energetika, a. s. 

 

Spotreba odberných miest vrátane distribúcie za 48 mesiacov: 144  MWh 

 
Priebeh predpokladanej mesačnej spotreby za rok 1.1.2020-31.12.2023: pravidelný mesačný odber 

Odberné miesto č. 1.: Jarná 34, 010 01 Žilina – cca 916kWh/ mesiac 

Odberné miesto č. 2.: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina – cca 2 083 kWh/mesiac 
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Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku pre obe odberné miesta v rovnakej cene za 1 MWh 
a dohodnutú cenu za maloodberné miesta, resp. možnosť rovnakej ceny pre všetky odberné miesta,  
dovolenú odchýlku v 5  % od zmluvného množstva. Penalizácia za omeškanie úhrady faktúry až po 
jednom mesiaci omeškania.     
Poplatky za distribúciu a ostatné poplatky distribučnej siete, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom 
distribučnej siete a schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, uvádzajte podľa 
platného rozhodnutia.  
 
Dodávateľ garantuje dodávku za celé zmluvné obdobie – 48 mesiacov, vrátane prepravy energie 
distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, kvalitu 
zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, dodržanie platných 
právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete. 
 
Ďalšie požiadavky – uchádzač predloží vyjadrenie (čestné vyhlásenie) o týchto skutočnostiach:  
 
- okrem zabezpečenia dodávky elektriny požadujeme zabezpečiť služby, ktoré poskytujú vyšší 

štandard ako napr.:  

a) obsluha prostredníctvom Key Account Managera pre rýchlu komunikáciu, 

poradenstvo a komplexné riešenie podľa našich požiadaviek, 

b) možnosť spravovať informácie podľa odberných miestach prostredníctvom 

elektronickej služby -  elektronický informačný zákaznícky systém s autorizovaným 

prístupom zákazníka (sledovanie histórie spotreby odberného miesta, zobrazovania 

faktúr s možnosťou ich stiahnutia a pod.). 

V prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať tieto požiadavky na predmet zákazky, ponuka 
uchádzača bude považovaná za nesplnenie určenej požiadavky na predmet zákazky a bude vylúčená 
z vyhodnocovania ponúk.  
 
II . DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU  
 
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky zemného plynu  do odberného 
miesta  odberateľa (verejného obstarávateľa), vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením 
do distribučnej siete a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2020       
v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania 
platných právnych predpisov SR.  
 

Verejný obstarávateľ požaduje flexibilný postupný nákup plynu mesačne, alebo najviac štvrťročne. 
Verejný obstarávateľ požaduje možnosť nákupu  plynu najneskôr do 25. dňa mesiaca 
predchádzajúceho mesiaca dodávky, resp. predchádzajúceho štvrťroku.  

Dodávateľ garantuje dodávku za celé zmluvné obdobie – 48 mesiacov, vrátane prepravy zemného 
plynu  distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa vrátane manažmentu poplatkov 
súvisiacich s pripojením do distribučnej siete, kvalitu zodpovedajúcu technickým podmienkam 
prevádzkovateľa distribučnej siete, dodržanie platných právnych predpisov SR, technických 
podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. 

 

1.Odberné miesto Jarná 34, Žilina 

Číslo odberného miesta: SKSPPDIS000510503147 

POD Kód: SKSPPDIS000510503147 

Adresa odberného miesta: Elokované pracovisko, Jarná 2597/34, Žilina 

Prevádzkovateľ distribučnej siete: SPP Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b Bratislava  

Fakturácia spotreby: Mesačne  
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Charakter odberu: vykurovanie 

Tarifa: M04 

Kategória odb. miesta: príspevková organizácia s právnou subjektivitou – stredná škola pre zdravotne 

postihnutých študentov 

Účel použitia: Na vlastnú spotrebu 

Zmluvné množstvo ZM:  280,000 MWh 

Zmluvné obdobie-čas dodávky: 1.1.2020 do 31.12.2023  

Záväzok minimálneho odberu: 85 % 

Odberné miesto Fatranská 3321/22, Žilina 

Číslo odberného miesta: SKSPPDIS000510503148 

POD Kód: SKSPPDIS000510503148 

Adresa odberného miesta: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, Žilina 

Prevádzkovateľ distribučnej siete: SPP Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b Bratislava  

Typ merania:  

Fakturácia spotreby: Mesačne  

Charakter odberu: vykurovanie 

Tarifa: M01 

Kategória odb. miesta: príspevková organizácia s právnou subjektivitou – stredná škola pre zdravotne 

postihnutých študentov 

Účel použitia: Na vlastnú spotrebu 

Zmluvné množstvo ZM:  4,000 MWh 

Zmluvné obdobie-čas dodávky: 1.1.2020 do 31.12.2023  

Záväzok minimálneho odberu: 85 % 

 
Poplatky za distribúciu a ostatné poplatky distribučnej siete, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom 
distribučnej siete a schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, uvádzajte podľa 
platného rozhodnutia .  
 
 
Kalkuláciu ceny uvádzajte na základe forvardov burzy PEGAS  SETTLEMENT price (www. 
powernext.com) v časti  PEGAS MARKETS/Futures Market data/NCG  z posledného možného dňa 
pred predložením ponuky.  
 
Stanovenie ceny za prepravu plynu:  
 
Celková platba za prepravu je rovná súčinu súčtu ročnej sadzby tarify za prepravu na vstupnom bode 
Veľké Kapušany a ročnej sadzby tarify za prepravu na výstupnom bode Domáci bod a hodnoty 
zmluvného množstva v MWh vydeleného počtom dní roku - 365.  
 
Celková platba za plyn na prevádzkové účely je rovná súčinu súčtu ročnej sadzby tarify plynu na 
prevádzkové účely na vstupnom bode Veľké Kapušany a ročnej sadzby tarify plynu na prevádzkové 
účely na výstupnom bode Domáci bod  uvádzaných v % a celkovej platby za dodávku plynu. 
 
 
Ďalšie požiadavky – uchádzač predloží vyjadrenie (čestné vyhlásenie) o týchto skutočnostiach:  

- okrem zabezpečenia dodávky elektriny požadujeme zabezpečiť služby, ktoré poskytujú vyšší 

štandard ako napr.:  
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a) obsluha prostredníctvom Key Account Managera pre rýchlu komunikáciu, 
poradenstvo a komplexné riešenie podľa našich požiadaviek 

b) možnosť spravovať informácie podľa odberných miestach prostredníctvom 
elektronickej služby -  elektronický informačný zákaznícky systém s autorizovaným 
prístupom zákazníka (sledovanie histórie spotreby odberného miesta, zobrazovania 
faktúr s možnosťou ich stiahnutia a pod.). 

 

V prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať tieto požiadavky na predmet zákazky, ponuka 
uchádzača bude považovaná za nesplnenie určenej požiadavky na predmet zákazky a bude vylúčená 
z vyhodnocovania ponúk.  

 

Uchádzač vo svojej ponuke  predloží   Stručnú charakteristiku (špecifikáciu)  predmetu 
obstarávania pre všetky časti predmetu obstarávania.   
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E. SPÔSOB URČENIA CENY 
 

 

 
 

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o       
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva   
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2.   Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú    
cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH 

 celková cena s DPH 

3.     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

4. V prípade, že záujemca/uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky 
poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v 
plnej výške. 

5. Ak sa záujemca/uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena bez DPH dohodnutá 
v zmluve nebude navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH 

6.  Podmienky úpravy ceny: 

- Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej/zmluvnej ceny ktoré 
vyplývajú zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH). 
-  Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný 
dodatok k zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
 

 

I. Dodávka elektrickej energie:  
 
 
1.  Uchádzač vo svojej ponuke je  povinný uviesť celkovú cenu predmetu obstarávania a všetkých   

služieb súvisiacich s jeho dodávkou bez  DPH a cenu s DPH spolu. 

Súčasne je povinný uviesť cenu tovaru v nasledovnej štruktúre bez DPH  a DPH spolu  : 
 

a  Cena  v eurách (€) s DPH (podľa rozpisu uvedeného v časti E. Opis predmetu obstarávania). 
 

b  Cena za predmet zákazky celkom v Eur s DPH za silovú elektrickú energiu je stanovená ako 
cena maximálna počas platnosti zmluvy a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s 
poskytnutím predmetu zákazky podľa týchto súťažných podkladov. Ceny sa zaokrúhľujú v 
zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 

 
2. Cena predmetu obstarávania musí vyjadrovať cenovú úroveň ku dňu predloženia ponuky. Cena 

musí zahŕňať všetky požadované náklady na zabezpečenie predmetu zákazky,  jej navyšovanie 
nebude v zmluvnom plnení prípustné 

 
3. Spotrebná daň, cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované poplatky žiadame doplniť 

informatívne v zmysle platného rozhodnutia. Tieto náklady budú úspešnému uchádzačovi 
uhrádzané v súlade s platnou právnou úpravou. 

 
 
II.Dodávka zemného plynu:   
 

 
1. Uchádzač vo svojej ponuke je  povinný uviesť celkovú cenu predmetu obstarávania a všetkých 

služieb súvisiacich s jeho dodávkou bez  DPH a cenu s DPH spolu. 

Súčasne je povinný uviesť cenu tovaru v nasledovnej štruktúre bez DPH  a DPH spolu  : 
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a  Cena  v eurách (€) s DPH (podľa rozpisu uvedeného v časti E. Opis predmetu obstarávania). 
 
b)  Kalkuláciu ceny uvádzajte na základe forvardov burzy PEGAS  SETTLEMENT price (www. 
powernext.com) v časti  PEGAS MARKETS/Futures Market data/NCG  z posledného možného 
dňa pred predložením ponuky . Tento, konkrétny  deň uveďte v ponuke. 
 
c)   Cena za komoditu je cena zemného plynu ku dňu uvedeného v bode b) + obchodná marža 
uchádzača (táto marža bude maximálna počas platnosti zmluvy).   

 

 
      d)  Stanovenie ceny za prepravu plynu:  
 

1. Celková platba za prepravu je rovná súčinu súčtu ročnej sadzby tarify za prepravu                 
na vstupnom bode Veľké Kapušany a ročnej sadzby tarify za prepravu na výstupnom bode 
Domáci bod a hodnoty zmluvného množstva v MWh vydelenej 365.  

 
2. Celková platba za plyn na prevádzkové účely je rovná súčinu súčtu ročnej sadzby tarify plynu 

na prevádzkové účely na vstupnom bode Veľké Kapušany a ročnej sadzby tarify plynu na 
prevádzkové účely na výstupnom bode Domáci bod  uvádzaných v % a celkovej platby za 
dodávku plynu. 
 
Pozn:  
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie informatívne výpočet za distribúciu a prepravu plynu.  
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F. OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU 
ZÁKAZKY 

 

 

 

 
 
 

 
       Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky podľa súťažných podkladov, s doplneným návrhom na plnenie kritéria určeného              
na hodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov a ostatných údajov vyznačených        
v zmluve. Obchodné podmienky požadované zo strany verejného obstarávateľa nie je prípustné 
zo strany uchádzača podstatným spôsobom meniť (zmeny v návrhu zmluvy uchádzač zvýrazní 
alebo ináč označí), nemôžu sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a nemôžu 
znevýhodňovať verejného obstarávateľa. 

 
       Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača v súlade s dokladom     
o oprávnení podnikať. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny dodávateľov alebo osobami oprávnenými konať za každého člena skupiny dodávateľov. 
Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa  obdrží budú dôverné a 
nebude ich možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.  
      
       Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvy v oboch častiach v lehote viazanosti ponúk. Uzavreté 
zmluvy nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

 

 

 


