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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na tovar  

„Dodanie zemného plynu“ na obdobie rokov 2023 a 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Mesto Pezinok plánuje vyhlásiť v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov nadlimitnú zákazku na tovar „Dodanie zemného plynu“ na obdobie 

24 mesiacov.  

 

Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“), verejný obstarávateľ mesto Pezinok, 

Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“), neaplikuje § 

6 ods. 1 a ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 7 písm. a) a ods. 10 Zákona, pretože cena fakturovaná za 

obdobie kalendárneho roka 2021, ktorá bola vysúťažená v období konca kalendárneho roka 2020, 

objektívne nezodpovedá nielen situácii na relevantnom trhu zemného plynu v roku 2021, ale najmä 

aktuálnej trhovej situácii. Spotová cena zemného plynu na relevantnom trhu sa nepredvídateľne a 

skokovo mení na hodinovej báze v desiatkach percent (24 hodín – 24 rozdielnych cien). Na základe 

týchto skutočnosti bude Verejný obstarávateľ postupovať podľa § 6 ods. 17 Zákona a v oznámení o 

vyhlásení Verejného obstarávania uvedie len predpokladané množstvo zemného plynu. 

 

Aktuálny stav a  pohyb cien na trhu plynu je zverejnený na webovej stránke: 
https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/ 
 

Cieľom určenia PHZ podľa § 6 ods. 1 Zákona je ustanovenie postupu verejného obstarávania podľa 

finančných limitov. Finančný limit sa určuje na základe vyššie uvedených a súvisiacich ustanovení 

Zákona a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 493/2021 Z. z. z 13. decembra 2021, ktorou sa 

ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný 

limit pri súťaži návrhov. Na základe vyššie uvedeného je postup Verejného obstarávania určený ako 

najprísnejší možný – nadlimitná zákazka. 

 

Podľa § 6 ods. 17 Zákona: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď 

predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo 

služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení s 

predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o 

koncesii.“ 

 

Mesto Pezinok plánuje realizovať obstaranie zemného plynu zriadením dynamického nákupného 

systému (ďalej len „DNS“), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného 

obstarávateľa zadávať jednotlivé zákazky na obdobie rokov 2023 a 2024. Plnenia na základe DNS 

budú realizované v odberných miestach verejného obstarávateľa, pričom verejný obstarávateľ  má 

zámer zabezpečiť obstaranie zemného plynu aj pre nasledovných verejných obstarávateľov: 

 

1.Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022 

2. Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 

3. Základná umelecká škola, Eugena Suchoňa  Pezinku, M.R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok, IČO: 

30792746 

4.Materská škola, Záhradná 34, 902 01 Pezinok, IČO: 42355494 

5.Materská škola, gen. Pekníka 2902 01 Pezinok, IČO: 42355451 

6. Materská škola, Vajanského 16, 902 01 Pezinok, IČO: 42355478 

7. Materská škola, Za hradbami 1, 902 01 Pezinok, IČO: 42355486 

8. Materská škola, Bystrická , 902 01 Pezinok, IČO: 42355443 

9.Materská škola, Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok, IČO: 42355460 

10. Materská škola, Na bielisku2, 902 01 Pezinok, IČO: 360962162 

https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/


11. Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 01 Pezinok, IČO: 36063924 

12. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, IČO: 36062171 

13. Základná škola, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, IČO: 36062201 

14. Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277 

15. Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, IČO: 42129168 

16. Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok, IČO: 30853362 

 

 

Verejný obstarávateľ bude postupovať vo Verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia 

organizácia podľa § 15 Zákona prevádzkujúca vo Verejnom obstarávaní dynamický nákupný systém 

pre viacerých verejných obstarávateľov. Verejné obstarávanie bude Verejným obstarávateľom 

vyhlásené na obdobie 24 mesiacov (kalendárny rok 2023 a 2024). 

 

Celkové predpokladané množstvo zemného plynu pre obdobie rokov 2023 a 2024 je v objeme 

15 877,224 MWh. 

 

DNS je elektronický proces určený na obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne 

dostupných na trhu definovaných v minimálnom rozsahu CPV slovníkom. DNS umožňuje verejnému 

obstarávateľovi mať k dispozícii osobitne veľký rozsah ponúk, zaisťujúcich optimálne používanie 

verejných finančných prostriedkov prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase. DNS funguje ako 

plne elektronický proces a je počas platnosti nákupného systému prístupný každému hospodárskemu 

subjektu, ktorý spĺňa podmienky účasti a bol zaradený.  

 

Pri obstarávaní v rámci DNS sa použije v zmysle § 58, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, postup užšej súťaže, pričom verejný obstarávateľ môže uzatvoriť 

rámcovú dohodu najviac na šesť mesiacov. Tento postup je odporúčaný aj Úradom pre verejné 

obstarávanie v rámci publikovaného všeobecného metodického usmernenia č. 3-2021 zo dňa 

22.12.2021 „Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií“ 

https://www.uvo.gov.sk/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html

