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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA na dodanie tovarov 
 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

Predmet zákazky: 
 

„Dodávka zemného plynu“ 
 

 
 
 
  
Súťažné podklady vyhotovila a ich súlad so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon” alebo 
“zákon o verejnom obstarávaní”)potvrdzuje: 
 
 
 
       ........................................................... 
       Mgr. Vlasta Cholujová 
       poverený zamestnanec na vykonanie VO 
 

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

       Ing. Silvia Ruppertová 
       Odborný garant súťaže 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za verejného obstarávateľa, súťažné podklady schválil: 
 
 
 
 .............................................................. 
 Ing. arch. Igor Hianik 
 primátor mesta Pezinok                                                                                             
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pezinku dňa, 01.10.2020 
Zn.: 01/16/3861/2020 
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ETICKÝ KÓDEX UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na 

povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a 

povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto 

pravidlá aplikovať a na aplikovanie týchto pravidiel dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača 

vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-

uchadzaca-54b.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
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A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
 
 

Časť I. Všeobecné informácie 
 
 
 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Pezinok 
Adresa verejného obstarávateľa: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Krajina:      Slovenská republika 
IČO:     00305022 
DIČ:     2020662226   
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko a.s. pobočka Pezinok 
IBAN:    SK02 5600 0000 0066 0200 6001 
Internetová adresa:   http://www.pezinok.sk 

 
Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Vlasta Cholujová 
Telefón:+421 33 6901 117 
E-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk   
 

Verejný obstarávateľ nakupuje pre nasledovných verejných obstarávateľov – odberateľov: 

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 v 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 1,2  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. Základná škola, Na bielisku 2, 902 01 Pezinok, IČO: 360962162 

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 

17. Spoločenstvo vlastníkov - Svätoplukova 24,26, 28, 902 01 Pezinok, IČO:42138906 

18. Spoločenstvo vlastníkov - Obrancov mieru 40, 902 01 Pezinok, IČO:37928678 

19. Spoločenstvo vlastníkov - Moyzesova 46, 902 01 Pezinok, IČO:30803161 

20. Spoločenstvo vlastníkov - Moyzesova 22, 24, 902 01 Pezinok, IČO:30803110 

 

1.3 Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7, ods. 1., písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. Pre jeho označenie sa v oznámení o vyhlásení  verejného obstarávania a v 

týchto súťažných podkladoch používa aj pojem „verejný obstarávateľ”. 

 

http://www.pezinok.sk/
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2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky 
podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa súťaže, uvedené vo výzve na predkladanie 
ponúk (ďalej len “výzva”) a v týchto súťažných podkladoch. 
 

2.2 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať 
všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto 
súťažných podkladoch. 
 

2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými 
vo výzve a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa 
podmienok súťaže. 
 

2.4 Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač potvrdzuje, že mu je známe, že verejný 
obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné 
podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich 
nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto 
záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody. 
 

2.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 
odkazuje, je práve zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. 
 

3. PREDMET ZÁKAZKY 
 

3.1 Názov predmetu zákazky: „Dodávka zemného plynu“    
 

3.2 Zákazka: na dodanie tovarov, nadlimitná zákazka realizovaná postupom podľa § 66 ods. 6 
zákona. 
 

3.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
Hlavný predmet: 
09123000-7 Zemný plyn 
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 
 

3.4 Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok predpokladaného 
množstva zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa uvedených v Prílohe 
č. 9 týchto súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia služieb prepravy a distribúcie a 
prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu, a to po 
celú dobu platnosti rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto 
zákazky.  Tolerancia celkového objemu odberu: ± 40%. 
 
Predpokladané množstvo odberu zemného plynu za 24 mesiacov je 12 871,91MWh určené 
na základe predošlej spotreby. 

 
3.5 Predpokladaná hodnota zákazky  bola stanovená na sumu 418 312,72 EUR bez DPH. 
 
3.6 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu obstarávania. 
 
4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

 
4.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. 
4.2 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: 
 Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu poskytnúť predmet zákazky ako 

celok, preto by rozdelenie zákazky na časti bolo samoúčelné a verejnému obstarávateľovi 
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by spôsobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpečení dodávky tovaru a súvisiacich 
služieb, ako aj pri kontrole kvality a uplatňovaní reklamácií a zodpovednosti za kvalitu 
plnenia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je 
obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne dodať tovar a súvisiace služby v celom 
požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné 
zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú 
hospodársku súťaž. Rozdelenie zákazky by sa negatívne premietlo v hospodárnosti a 
efektívnosti obstarania. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných 
obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na 
vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu 
zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. 

4.3 Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje 
porušenie princípov verejného obstarávania. 

 
5. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

 
5.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. 
 

5.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
6. MIESTO  DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY A LEHOTY USKUTOČNENIA 

 
6.1. Miesto dodania a plnenia predmetu zákazky sú uvedené v zozname odberných miest 

v Prílohe č. 9 súťažných podkladov. 
 

6.2. Zoznam odberných miest sa môže meniť, počet závisí od zaevidovaní nových  odberných 
miest alebo rušení jednotlivých odberných miest. Verejný obstarávateľ môže počas platnosti 
zmluvy dopĺňať alebo rušiť jednotlivé odberné miesta. 

 
6.3. Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu a čiastkové zmluvy na dodávku zemného 

plynu s platnosťou počas doby 24 mesiacov v období od 01.01.2021 do 31.12.2022.   
 

6.4. Predmet zákazky bude dodaný spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti 
C. týchto súťažných podkladov. 
 

 
7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

 
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 
8. ZMLUVA 

 
8.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody s jedným 

úspešným uchádzačom v súlade s vymedzením predmetu zákazky v časti „B. Opis 
predmetu zákazky“, t. j. uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestni po vyhodnotení na prvom 
mieste v poradí. 

 
8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok poskytnutia požadovaného predmetu zákazky 

tvorí časť „C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“. 
 
8.3 Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu a čiastkové zmluvy na dodávku zemného 

plynu s platnosťou počas doby 24 mesiacov v období od 01.01.2021 do 31.12.2022.   
 
8.4 Rámcová dohoda sa bude plniť pravidelným dodávaním predmetu plnenia počas doby jej 

účinnosti prostredníctvom čiastkových zmlúv, uzatvorených medzi dodávateľom  
a jednotlivými verejnými obstarávateľmi - odberateľmi, pre ktorých je verejné obstarávanie 
realizované v zmysle bodu 1. týchto súťažných podkladov. 

 
9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 7 z 57 
 

9.1 Lehota viazanosti ponuky je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, ktorým bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie.  
 

9.2 V prípade potreby vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.  

 
9.3 Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom 

a uchádzačom formou oprav údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a súčasne formou 
oznámenia v profile obstarávateľa.  

 
9.4 V prípade, ak uchádzač nebude súhlasiť s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí 

žiadosť o späťvzatie ponuky cez IS EVO. V prípade, ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť 
o späťvzatie ponuky v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia opravy, resp. 
oznámenia podľa bodu 9.3 má sa zato, že s predĺžením lehoty viazanosti ponuky súhlasí.  

 
Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
10. KOMUNIKÁCIA § 20 

 
10.1 Komunikáciamedzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia 
ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

10.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu v zmysle § 
20 ods. 1 zákona o VO, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického 
verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0) – https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-
evo-5f5.html.  

10.3 Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí 
integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno 
sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie (§ 20 ods. 18 
zákona o VO). 

10.4 Žiadosť o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov alebo ponúk, mimoriadne 
nízkej ponuky, vysvetlenie návrhu ceny v rámci vyhodnocovania ponúk bude odoslaná 
uchádzačovi prostredníctvom systému EVO ver. 18.0. Uchádzači predložia vysvetlenie 
rovnako prostredníctvom systému EVO ver. 18.0. 

10.5 Vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania pre nesplnenie podmienok účasti alebo 
nesplnenie podmienok súťaže alebo nesplnenie požiadavky uvedenej v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom prostredníctvom systému 
EVO ver. 18.0. 

10.6 V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy, uchádzači sa dozvedia o tejto skutočnosti 
prostredníctvom systému EVO ver. 18.0. 

 
11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
11.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch  

alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však však šesť pracovných dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Záujemca predkladá 
žiadosť o vysvetlenie cez systém IS EVO. 

 
12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
12.1  Obhliadka miesta nie je potrebná. 
 

 
 
 
 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
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Časť III. Príprava ponuky 
 
13. JAZYK PONUKY 
 
13.1  Ponuky, ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom  

jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. Doklady musia byť predložené v čitateľnej 
a reprodukovateľnej podobe. 

 
13.2  Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač 

zúčastňuje verejného obstarávania. 
 
 
14. OBSAH PONUKY 

 
14.1  Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke elektronicky 
predložené ako scany originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov alebo 
dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. Odporúčaný formát naskenovaných dokladov alebo 
dokumentov je „PDF“. V prípade, ak sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vydávané orgánom verejnej moci (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo 
v digitálnej podobe, uchádzač môže vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho 
úradného prekladu). Uchádzač je tiež oprávnený použiť doklady transformované zaručenou 
konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 
v platnom a účinnom znení. 

 
14.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady: 
 

14.2.1. vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe  
č. 1 týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina 
dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen; 

 
14.2.2. vyplnený formulár „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“ uvedený  

v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov; podpísaný splnomocnenou osobou 
podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov, a to v prípade, ak ponuku bude 
predkladať skupina dodávateľov; 

 
14.2.3. plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných 

podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny 
skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny (ak sa 
uplatňuje); 

 
14.2.4. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oddiele III.1 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
 

14.2.5. uchádzač predloží: 

  Uchádzač v ponuke predloží čestné prehlásenie, že má uzatvorenú rámcovú 

zmluvu o prístupe a distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete, SPP – 

distribúcia, a.s., s uvedením čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia. 

 Uchádzač predloží  platné povolenie na podnikanie v energetike podľa 

zákona č.251/2012 Z.z. o energetike, v rozsahu predmetu zákazky. Predložený 

doklad, ktorý vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR musí 

preukazovať pôsobenie na slovenskom trhu s platnou licenciou na obdobie 

minimálne na dodávku zemného plynu. 

 
14.2.6. čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov,  
 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 9 z 57 
 

14.2.7. návrh uchádzača na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa 
Prílohy č. 2a (súbor excel) a Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov, 

 
14.2.8. vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, že celý 

predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podiel zákazky, 
ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných 
subdodávateľov a predmetov subdodávok (ak sú známi); 

 
14.2.9. zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 14.2 týchto súťažných podkladov, ak 

sa uplatňuje. 
 
14.2.10.udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov na základe §10 a 

nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov. 

 
14.2.11 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 17. týchto súťažných podkladov; 

 
 
15. VYHOTOVENIE PONUKY 
 
15.1 Všetky doklady a dokumenty ponuky sa vyhotovujú elektronicky a posielajú sa 

prostredníctvom systému EVO ver. 18.0.   
 

15.2 Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu 
dôverných informácií: V prípade, ak pri predkladaní ponuky nastane situácia, že nejaká časť 
ponuky bude dôverná, uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a 
dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za dôverné informácie. 

 
15.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

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

 
15.4 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 bolo pridelené. 

 
 
16. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

 
16.1 Cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich 
právnych predpisov. 

 
16.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena aj všetky ceny v ponuke budú vyjadrené v mene 

Slovenskej republiky v EUR. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za 
požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek.  

 
16.3 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
16.3.1 zmluvná cena bez DPH, 
16.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
16.3.3 zmluvná cena vrátane DPH. 

 
16.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH alebo sa DPH na uvedený predmet neuplatňuje, uvedie 

zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
 
16.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval  oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným 
obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. V 
prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na 
zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  
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16.6 Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v prílohe č. 2a a v prílohe č. 2 súťažných 

podkladov – Návrh na plnenie kritéria.  
 
16.7 Všetky hodnoty a výpočty uvádzané v ponuke musia byť zaokrúhlené na 4 (štyri)  desatinné 

miesta.  
 
16.8 Celková cena predmetu zákazky pozostáva z nasledovných položiek:  

a)  Cena za dodávku zemného plynu, ktorá sa stanoví ako pevná cena a obsahuje: 

cenu za komoditu, cenu za prepravu (SOPp) Euro bez DPH/MWh, cenu za služby 
obchodníka Euro bez DPH /mesiac. Pri výpočte uchádzač vychádza z 
predpokladaného množstva uvedeného v časti B. Opis predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov. 
Do ceny za dodávaný zemný plyn uchádzač započíta samotnú cenu za dodávku 
zemného plynu a súvisiace platby uvedené vyššie, tá nesmie byť vyššia ako stanovuje § 
4 bod 4 písm. a) Vyhlášky ÚRSO č. 248/ 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 
tepelnej energetike v zmysle ďalších predpisov. 

 
b)Cena za služby súvisiace s distribúciou – ide o cenu za distribúciu zemného plynu 

vrátane všetkých služieb súvisiacich s distribúciou, ktorá je určená v zmysle Rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

 
c) Spotrebná daň – bude účtovaná podľa aktuálnej sadzby pre príslušný rok.  
 
d) DPH – daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnej sadzby. 
 

16.9  Uchádzač vo svojej ponuke uvedie cenu za 1 MWh v Eurách za dodávku zemného 
plynu pre maloodber, cenu za 1 MWh v Eurách za dodávku zemného plynu pre 
stredný a vysoký odber, t.j. navrhovaná maximálna zmluvná cena za 1 MWh v 
Eurách musí obsahovať cenu podľa bodu a) BEZ CENY za služby súvisiace s 
distribúciou podľa bodu b), spotrebnej dane podľa bodu c) a dane z pridanej 
hodnoty podľa bodu d). 

16.10 Cena za služby súvisiace s distribúciou, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty bude 
uchádzačovi uhrádzaná podľa aktuálnych sadzieb platných pre príslušný rok. 

 
 
17. ZÁBEZPEKA PONUKY 
 
17.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby zabezpečil viazanosť svojej ponuky 

zložením zábezpeky vo výške 20 000 EUR.  (5% z PHZ 418 312,72=20 915,64) 

17.2 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsob zloženia zábezpeky: 

- poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo  
- zloženie finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného   

obstarávateľa alebo 
- poskytnutie poistenia záruky. 
 

17.3 Poskytnutie bankovej záruky: 

17.3.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Záručná listina 
(banková záruka) za uchádzača môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej 
republike alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, 
ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina (banková záruka) 
vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku takejto banky musí byť zároveň 
doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka). To sa netýka 
bankovej záruky predloženej v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka). Zo záručnej listiny 
vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
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 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v 
prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného 
obstarávateľa, 

 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa 
bodu 17.1. týchto súťažných podkladov,  

 banková záruka medzi bankou a dlžníkom (uchádzačom) nesmie obsahovať 
žiadne námietky uchádzača (dlžníka) voči veriteľovi (verejnému 
obstarávateľovi),  

 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku v plnej výške do 30 dní po 
doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného 
obstarávateľa podľa bodu 17.4.1. týchto súťažných podkladov  

 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou,  

 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 9. týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 9. týchto súťažných podkladov, pokiaľ verejný 
obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi 
prostredníctvom elektronického systému oznámi takéto primerané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. V prípade predĺženia lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 9. týchto súťažných podkladov musí zábezpeka zložená 
formou bankovej záruky naďalej zabezpečovať viazanosť ponuky uchádzača 
až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

 V prípade, ak bude zábezpeka zložená formou bankovej záruky  
na dobu, ktorá by mala uplynúť skôr ako predĺžená lehoty viazanosti ponúk, 
uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku opakovane s predĺženou 
dobou platnosti pred uplynutím pôvodne platnej bankovej záruky.  

17.3.2     Banková záruka zanikne: 

 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie 
v prospech verejného obstarávateľa, 

 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného 
obstarávateľa,  

 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby 
platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej 
záručnej listiny lebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o 
predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

 
17.4 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa: 

17.4.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa: 

Banka:   Prima banka Slovensko a.s. 
Variabilný symbol:  číslo výzvy na predkladanie ponúk z Vestníka VO 
Konštantný symbol:  0308 
IBAN:   SK02 5600 0000 0060 0200 6001 
Poznámka:  obchodné meno alebo názov spoločnosti uchádzača 
 

17.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk, aby si 
verejný obstarávateľ mohol preveriť zloženie takto poskytnutej bankovej záruky na svojom 
účte. 

17.4.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet 
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 týchto 
súťažných podkladov, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk 
podľa bodu 9 týchto súťažných podkladov. 

17.4.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby v ponuke predložili výpis z bankového 
účtu, resp. iný doklad potvrdzujúci skutočnosť, že finančné prostriedky budú pripísané na 
účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
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17.5 Poskytnutie poistenia záruky 

17.5.1 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v Slovenskej 
republike alebo pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo 
zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Ak poistenie záruky poskytne zahraničná 
poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, tak poistenie záruky 
vyhotovené zahraničnou poisťovňou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto poisťovne musí 
byť zároveň doložené úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka). To sa 
netýka poistenia záruky predloženej v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka). Poistenie záruky 
musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Z poistenia záruky musí vyplývať, že: 

 poisťovňa uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka 
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech 
verejného obstarávateľa,  

 poistenie záruky sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa 
bodu 17.1. týchto súťažných podkladov, 

 poistenie záruky medzi poisťovňou a dlžníkom (uchádzačom) nesmie 
obsahovať žiadne námietky uchádzača (dlžníka) voči veriteľovi (verejnému 
obstarávateľovi), 

 poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku v plnej výške do 30 dní 
po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného 
obstarávateľa podľa bodu 17.4.1. týchto súťažných podkladov 

 poistenie záruky nadobúda platnosť dňom jeho vystavenia poisťovňou a 
účinnosť dňom doručenia poistnej záruky verejnému obstarávateľovi, 

 platnosť poistenia záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa  
bodu 9. týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 9 týchto súťažných podkladov, pokiaľ verejný 
obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi 
prostredníctvom elektronického systému oznámi takéto primerané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. V prípade predĺženia lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 9 týchto súťažných podkladov musí zábezpeka zložená 
formou poistenia záruky naďalej zabezpečovať viazanosť ponuky uchádzača 
až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak bude 
zábezpeka zložená formou poistenia záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť 
skôr ako predĺžená lehota viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný 
predložiť poistenie záruky opakovane s predĺženou dobou platnosti pred 
uplynutím  pôvodne platného poistenia záruky. 

17.5.2 Poistenie záruky zanikne: 

 plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa za uchádzača poskytla 
plnenie v prospech verejného obstarávateľa, 

 odvolaním poistenia záruky na základe písomnej žiadosti verejného 
obstarávateľa, 

 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby 
platnosti neuplatnil svoje nároky voči poisťovni vyplývajúce z vystavenej 
poistenej záruky alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o 
predĺženie doby platnosti poistenia záruky. 

17.6. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku vrátane prislúchajúcich   
úrokov, ak mu ich jeho banka poskytuje, do 7 dní odo dňa: 

17.6.1.  uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 
17.6.2. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z 

verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 
zákazky alebo 

17.6.3. uzavretia zmluvy. 
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17.7. Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku aj v prípade, ak záujemca zloží 
zábezpeku na účet verejného obstarávateľa a nepredloží svoju ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk, a to v lehote do 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
17.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote 

viazanosti ponúk: 
17.8.1. odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 
17.8.2. neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 
zákona o VO. 
 

17.9. V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky, 
uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení bankovej záruky, resp. poistenia záruky buď 
vo forme:  

17.9.1. elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. 
poisťovne v súlade s nariadením eIDAS v prípade, ak banka, resp. poisťovňa uchádzača 
takúto formu vystavenia bankovej záruky, resp. poistenia záruky pripúšťa. V takom 
prípade nesmie byť uplatňovanie bankovej záruky, resp. poistenia záruky zo strany 
verejného obstarávateľa spojené so žiadnou prekážkou vyplývajúcou z elektronickej formy 
bankovej záruky, resp. poistenia záruky oproti uplatneniu plnenia z písomnej bankovej 
záruky, resp. poistenia záruky; alebo 

17.9.2. kópie bankovej záruky, resp. poistenia záruky a zároveň samostatne doručí - predloží 
originál bankovej záruky, resp. poistenia záruky (notársky overená kópia nie je 
postačujúca) verejnému obstarávateľovi: 

17.9.2.1. poštou, resp. iným doručovaním, na adresu: 
MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

17.9.2.2. osobne na adresu: 
MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 
13.10. Doklad o zložení bankovej záruky, resp. poistenia záruky je nevyhnutné predložiť v 

nepriehľadnom obale, ktorý je uzatvorený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu, 
pričom obal musí byť označený nasledovnými údajmi: 

 MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 Výrazné označenie: Zábezpeka – Verejná súťaž – Neotvárať! 

 Heslo: Dodávka zemného plynu 
a 

 Identifikačné údaje uchádzača (odosielateľa) 

 Sídlo alebo miesto podnikania. 

 
Časť IV. Predkladanie ponuky 

 
18 NÁKLADY NA PONUKU 
 
18.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

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

 
18.2 Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania 
a budú zdokumentované na serveri IS EVO, v archivovanej zákazke verejného 
obstarávateľa. 

 
19.  UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 
 
19.1.  Ponuku môže predložiť hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba 

alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar. 
 
19.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o VO. 
 
19.3 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom 

obstarávaní, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny 
dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 
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jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad 
prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy.  

 
19.4 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred 

podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú 
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na 
plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo 
záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

 
19.5 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 

hnutie, sa súťaže nesmie zúčastniť. 
 

[Podľa  § 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o združovaní v politických stranách a v 
politických hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je 
strana alebo hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.]. 

 
20. PREDLOŽENIE PONUKY 
 
20.1 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. 

 
20.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému 

EVO ver. 18.0.  
 
20.3 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 
Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
atď.). 

 
20.4 V prípade, že uchádzač zahesluje svoju ponuku, doručí heslo na odšifrovanie ponuky do 

lehoty na otváranie ponúk. 
 
20.5 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom 

časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 
21. SPȎSOB A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE 

PONUKY 
 

21.1 Ponuky sa predkladajú prostredníctvom systému EVO ver. 18.0. 
 
21.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. 
 
21.3 Uchádzač môže ponuku dopĺňať, meniť alebo ponuku odvolať do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 
 
21.4 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť svojej 

ponuky v súlade s funkcionalitou systému EVO ver. 18.0. 

21.5 Odvolanie ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky 
v prospech verejného obstarávateľa. 

 

Časť V. Otváranie, vyhodnotenie a prijatie ponuky 
 
22 OTVÁRANIE PONÚK 
 
22.1 Ponuky predložené prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 sa verejnému obstarávateľovi 

sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk.  
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22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční v čase určenom v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. 
 
22.3 V zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné. 
 
22.4  Miesto otvárania ponúk: MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 
23 DȎVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 
 
23.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na 
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas 
prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať 
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 
 

23.2 V prípade, ak pri predkladaní ponuky nastane situácia, že nejaká časť ponuky bude 
dôverná, uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich 
časti), ktoré považuje za dôverné informácie. 

 
23.3 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými 
predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o  ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov atď.). 

 
23.4 Za dôverné informácie je na účely zákona o VO možné označiť výhradne obchodné 

tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len 
cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

 
23.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len 

„dodávateľ“), ako aj akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude dodávateľ prepojený alebo 
ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), prípadne jeho dodávatelia vo 
vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú 
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 
zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, 
ktoré dodávateľ vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou 
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
verejného obstarávateľa. 

 
23.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predložením ponuky môže 

dôjsť k sprístupneniu, sprostredkovaniu alebo spracovaniu osobných údajov podľa zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Záujemca alebo uchádzač je povinný disponovať súhlasom dotknutej osoby so spracovaním 
jej osobných údajov na účely predloženia ponuky, jej vyhodnotenia, spracovania a 
uchovávania dokumentácie k verejnému obstarávaniu a vykonania kontroly v súlade so 
zákonom o VO a príslušnými predpismi pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
zo štrukturálnych fondov EÚ. V prípade pochybností má záujemca alebo uchádzač 
povinnosť kedykoľvek na základe výzvy verejného obstarávateľa preukázať udelenie 
súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Informácie o spracovaní osobných údajov 
dotknutých osôb sú uvedené v Prílohe č. 7 týchto súťažných podkladov 

 
24 VYHODNOTENIE PONÚK 

 
24.1 Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti podľa § 40 zákona o VO. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa 
vyhodnocujú podľa § 53 zákona o VO.  
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-40
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-53
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24.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí splnenie podmienok 
účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 
uchádzači. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi 
zloženie zábezpeky. 
 
 

24.3 Následne komisia vyhodnocuje ponuky podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a 
podporujú hospodársku súťaž. 
 

 
24.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 

ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky prostredníctvom 
informačného systému EVO ver. 18.0 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 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak bude 

naplnená čo i len jedna zo skutočností podľa § 40 ods. 6 zákona o VO, alebo podľa § 53 
ods. 5 zákona o VO. 

 
24.6 Pri vyhodnocovaní ponúk sa použije elektronická aukcia. 

 
25 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na splnení: 

25.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, 

25.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti. 

25.2 Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 25.1 uchádzač 
preukazuje predložením oskenovaných originálnych dokladov alebo úradne overených 
kópií týchto dokladov uvedených v časti  „F. Podmienky účasti uchádzačov“, týchto 
súťažných podkladov. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
možno preukázať v zmysle § 152 zákona o VO dokladom o zapísaní do zoznamu 
hospodárskych subjektov. 

25.3 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO 
Jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje 
informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti 
oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno 
alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú 
všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia  
a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25.4 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov, keď nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak 
verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov do dvoch pracovných dní, ak nebude určené inak. 

25.5 Verejný obstarávateľ vylúčenému uchádzačovi túto skutočnosť bezodkladne písomne 
oznámi prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0, s uvedením dôvodu jeho 
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 zákona o VO.       

25.6 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti: 

 
- podľa § 32 zákona o VO za každého člena skupiny dodávateľov osobitne, 

splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje 
člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť, 

 
26 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
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26.1  Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo 
ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný 
obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 
dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste  
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Pri uzatváraní rámcovej dohody  
s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov  
o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 
päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. 
 

26.2  Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa 
odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne 
oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 
jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia 
jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk 
uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania 
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. 

 
27. KONFLIKT ZÁUJMOV 
 
27.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle §23 dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané 

opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktov. Ak nebude 
možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie 
zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo 
úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného 
obstarávania uchádzača, všetko podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
28. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
 
28.1 Elektronická aukcia sa realizuje podľa § 54 ZVO.  
 
28.2  Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom systéme na uskutočnenie 

elektronickej aukcie, ktorý je súčasťou systému EVO ver. 18 na: 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html 

 
28.3    Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ použije typ otvorenej elektronickej aukcie na 

najnižšiu cenu.  
 
28.4    Na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami 

súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené a spĺňajú určené 
podmienky a požiadavky. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii obstarávateľ uvedie 
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 54 ods. 7 ZVO.  

 
28.5  Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk 

automatizovaným vyhodnotením.  
 
28.6    Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č.10 Aukčný poriadok týchto Súťažných 

podkladov.   
 
28.7   Po ukončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač rozpíše svoje jednotlivé časti cien do 

Prílohy č. 5k rámcovej dohode a zašle ju podpísanú verejnému obstarávateľovi do 5 
pracovných dni prostredníctvom IS EVO. Ceny jednotlivých položiek môžu byť rovnaké, 
alebo nižšie, nie však vyššie oproti cenám predloženým v ponuke na predkladanie ponúk. 

 
29.   UZATVORENIE ZMLUVY  
 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
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29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie 
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

29.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

29.3 Povinnosť podľa bodu 29.2 sa vzťahuje na uchádzača a jeho subdodávateľov po celú 
dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 

29.4 Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého 
člena skupiny dodávateľov. 

29.5 Pri uzatváraní zmluvy bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 56 zákona o VO. 

 

30. SUBDODÁVATELIA 

30.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. 

30.2 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby: 

a) v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, 

30.3 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO. Ak došlo k výmazu 
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je dodávateľ povinný bezodkladne 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 11 zákona o VO. Ak má 
subdodávateľ povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a dôjde k jeho 
výmazu, nie je odo dňa výmazu oprávnený podieľať sa na plnení predmetu zákazky. 

 
31. ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

31.1 Verejný obstarávateľ v prípade zrušenia verejného obstarávania bude postupovať 
v zmysle § 57 zákona o verejnom obstarávaní. 
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmet zákazky: 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok predpokladaného 
množstva zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 9 
týchto súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia služieb prepravy a distribúcie a prenesenia 
zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu, a to po celú dobu platnosti 
rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.  Tolerancia celkového 
objemu odberu: ± 40%. 
 
Predpokladané množstvo odberu zemného plynu za 24  mesiacov je  12 871,91MWh  určené na 
základe predošlej spotreby. 
 
Miesto plnenia: odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 9súťažných 
podkladov. 
 
Zoznam odberných miest sa môže meniť, počet závisí od zaevidovaní nových odberných miest 
alebo rušení jednotlivých odberných miest. Verejný obstarávateľ môže počas platnosti zmluvy 
dopĺňať alebo rušiť jednotlivé odberné miesta. 
 
Verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača požaduje počas celej doby platnosti zmluvy 
minimálne:  

a) zabezpečiť dodávky zemného plynu v dohodnutom množstve, čase a podľa 
dohodnutého tarifného produktu podľa do odberných miest špecifikovaných v prílohe 
č. 9 súťažných podkladov a podľa podmienok rámcovej dohody, 

b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa voči 
zúčtovateľovi odchýlok, 

c) zabezpečiť a pre odberateľa zemného plynu ostatných distribučných služieb, 
d) nepožadovania aktivačného a deaktivačného poplatku za prebratie, resp. odovzdanie 

odberného miesta, 
e) zabezpečiť cestou distribučnej spoločnosti bezodkladného riešenia odstránenia 

porúch spôsobujúcich obmedzenie dodávky zemného plynu pre jednotlivé odberné 
miesta objednávateľa, 

f) garantovať kontinuity dodávky zemného plynu po celú dobu plnenia zmlúv o združenej 
dodávke zemného plynu ako aj pri zmene dodávateľa zemného plynu, okrem vyššej 
moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch, 

g) garantovať dostupnosti osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie 
technických problémov (meno a telefonický kontakt),  

h)  pre miesta s mesačným odpočtom zabezpečiť mesačnú fakturáciu podľa skutočnej 
spotreby; 

i) zabezpečiť splatnosť faktúry do 30 kalendárnych dní po vystavení faktúr; 
j) poskytnúť elektronický portál (zobrazovanie odberných miest, história spotreby, 

zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia), 
k) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov, 
l) zabezpečiť zoznam odberných miest s uvedením technických detailov, 
m) zabezpečiť prehľad spotreby za jednotlivé odberné miesta za prechádzajúci deň 

a mesiac, 
n) zabezpečiť prístup k údajom o spotrebe jednotlivých odberných miest vrátane histórie 

spotreby, 
o) zabezpečiť online komunikáciu požiadaviek odberateľa (zadávanie evidencie správ, 

možnosť prikladať prílohy a notifikácia stavu požiadavky vrátane zobrazenia jej stavu 
a riešenia), 

p) zabezpečiť prístup k faktúram vrátane archívu faktúr, 
q) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov; prípadne rušenia nepotrebných odberných miest podľa 
potreby odberateľa, 

r) v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, si nebude 
účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so 
zmenou dodávateľa,  
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s) zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu zároveň 
je povinný  zabezpečiť vypovedanie čiastkových zmlúv s predošlým dodávateľom 
plynu a zabezpečiť uzatvorenie nových čiastkových zmlúv s organizáciami uvedenými 
v prílohe č. 1 rámcovej dohody,  

t) neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť 
iba cena za dodávku plynu a prepravu, poplatky určované Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví a iné distribučné poplatky stanovené zákonom, spotrebná daň 
a daň z pridanej hodnoty.  

u) pre odberné miesta s diaľkovým odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi 
údaje o spotrebe (registrové dáta) a priebehu spotreby plynu (profilové dáta)  
za predchádzajúci mesiac raz mesačne elektronickou formou (mail) na emailové 
adresy uvedené v Prílohe č. 9súťažných podkladov v detaile podľa požiadaviek 
odberateľa (POD, IČO organizácie, adresa odberného miesta, typ tarify, Zmluvné 
DMM, spotreba spolu, celková cena bez DPH, celková cena s DPH, priebehové dáta 
o 15minutovej spotrebe) najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho 
bezprostredne po mesiaci dodávky. Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe 
zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

v) pre odberné miesta s ročným odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi 
údaje o spotrebe plynu za predchádzajúci rok elektronickou formou (mail) na emailové 
adresy uvedené v Prílohe č. 9 súťažných podkladov, v detaile podľa požiadaviek 
odberateľa (POD, IČO organizácie, adresa odberného miesta , typ tarify, Zmluvné 
DMM , spotreba spolu, celková cena bez DPH, celková cena s DPH) k 31.12. 
predchádzajúceho roku najneskôr do 15.1. nasledujúceho roku. Priebehové dáta o 15-
minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

w) zasielať odberateľovi pravidelne raz za 3 mesiace aktualizovanú špecifikáciu 
odberných miest, ktorá obsahuje IČO organizácie, POD, EIC, adresa miesta spotreby, 
typ tarify, Zmluvné DMM, spotreba spolu, platné k poslednému dňu kalendárneho 
štvrťroka elektronickou formou (mail) na emailové adresy uvedené v Prílohe č. 
9súťažných podkladov najneskôr k 15. kalendárnemu dňu nasledujúcemu po danom 
štvrťroku. Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na 
požiadanie. 

x) Spĺňať ďalšie požiadavky odberateľa určené v rámcovej dohode a jej prílohách. 
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C. OBCHODNÉ PODMIENKY  
 

Návrh  
 

 
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 
Článok 1. 

Zmluvné strany 
 

Odberateľ:     Mesto Pezinok 

Sídlo:      Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny orgán:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

Zástupca na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných:     Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

b) technických:     Mgr. Silvia Šindlerová, referent správy majetku 

IČO:      00305022 

DIČ:      2020662226 

IČ DPH:    (nie je platcom DPH) 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 

Číslo účtu:     6602006001/5600 

IBAN:      SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

emailová adresa:    Silvia.Sindlerova@msupezinok.sk 

(ďalej „odberateľ“) 
 
Dodávateľ: 
Sídlo: 
Poštová adresa: 
Zapísaná: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Emailová adresa: 
(ďalej „dodávateľ“) 
 
(odberateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto rámcovú dohodu o dodávke zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku, so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb (ďalej len 

„rámcová dohoda“). 

 

Článok 2. 
Predmet rámcovej dohody a miesto plnenia 

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke 

zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením distribúcie 

zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb do rámcovou dohodou vymedzených 

odberných miest počas trvania rámcovej dohody, a to od 01.01.2021 do 31.12.2022. 

mailto:Silvia.Sindlerova@msupezinok.sk
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2.2 Na základe tejto rámcovej dohody bude dodávateľ uzatvárať čiastkové zmluvy s jednotlivým 

odberateľmi podľa Prílohy č. 1. Dodávateľ berie na vedomie, že poskytovanie predmetu 

zákazky bude na jednotlivých odberných miestach možné až po ukončení zmluvného vzťahu 

so súčasným dodávateľom plynu. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na 

ukončenie zmluvného vzťahu s aktuálnym dodávateľom plynu za účelom zabezpečenia 

kontinuálneho dodávania plynu do konkrétneho odberného miesta.  

2.3 Na základe tejto rámcovej dohody nedochádza k plneniu. Je to prísľub odberateľa, že v 

prípade potreby zadania zákazky podľa predmetu tejto rámcovej dohody uzatvorí s 

dodávateľom čiastkovú zmluvu, na základe ktorej dôjde k uskutočneniu predmetu zákazky. 

Tento prísľub odberateľa nie je záväzný, dodávateľovi nevzniká na uzatvorenie čiastkovej 

zmluvy právny nárok. 

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto rámcovej dohody:  

a) zabezpečiť dodávky zemného plynu v dohodnutom množstve, čase a podľa dohodnutého 

tarifného produktu podľa do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1 Zmluvy 

a podľa podmienok Zmluvy, 

b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa voči 

zúčtovateľovi odchýlok, 

c) zabezpečiť a pre odberateľa zemného plynu ostatných distribučných služieb, 

d) nepožadovania aktivačného a deaktivačného poplatku za prebratie, resp. odovzdanie 

odberného miesta, 

e) zabezpečiť cestou distribučnej spoločnosti bezodkladného riešenia odstránenia porúch 

spôsobujúcich obmedzenie dodávky zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta 

objednávateľa, 

f) garantovať kontinuity dodávky zemného plynu po celú dobu plnenia zmlúv o združenej 

dodávke zemného plynu ako aj pri zmene dodávateľa zemného plynu, okrem vyššej moci, 

plánovaných odstávok a vzniknutých porúch, 

g) garantovať dostupnosti osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie 

technických problémov (meno a telefonický kontakt),  

h) pre miesta s mesačným odpočtom zabezpečiť mesačnú fakturáciu podľa skutočnej 

spotreby; 

i) zabezpečiť splatnosť faktúry do 30 kalendárnych dní po vystavení faktúr; 

j) poskytnúť elektronický portál (zobrazovanie odberných miest, história spotreby, 

zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia), 

k) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov, 

l) zabezpečiť zoznam odberných miest s uvedením technických detailov, 

m) zabezpečiť prehľad spotreby za jednotlivé odberné miesta za prechádzajúci deň a mesiac, 

n) zabezpečiť prístup k údajom o spotrebe jednotlivých odberných miest vrátane histórie 

spotreby, 

o) zabezpečiť online komunikáciu požiadaviek odberateľa (zadávanie evidencie správ, 

možnosť prikladať prílohy a notifikácia stavu požiadavky vrátane zobrazenia jej stavu a 

riešenia), 

p) zabezpečiť prístup k faktúram vrátane archívu faktúr, 

q) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov; prípadne rušenia nepotrebných odberných miest podľa 

potreby odberateľa, 

r) v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, si nebude 

účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so zmenou 

dodávateľa,  

s) zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu zároveň je 

povinný  zabezpečiť vypovedanie čiastkových zmlúv s predošlým dodávateľom plynu 

a zabezpečiť uzatvorenie nových čiastkových zmlúv s organizáciami uvedenými v prílohe 

č. 1 rámcovej dohody,  

t) neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť iba 

cena za dodávku plynu a prepravu, poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví a iné distribučné poplatky stanovené zákonom, spotrebná daň a daň z pridanej 

hodnoty.  
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u) pre odberné miesta s diaľkovým odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi 

údaje o spotrebe (registrové dáta) a priebehu spotreby plynu (profilové dáta)  

za predchádzajúci mesiac raz mesačne elektronickou formou (mail) na emailové adresy 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody v detaile podľa požiadaviek odberateľa 

(POD, IČO organizácie, adresa odberného miesta, typ tarify, Zmluvné DMM, spotreba 

spolu, celková cena bez DPH, celková cena s DPH, priebehové dáta o 15minutovej 

spotrebe) najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho bezprostredne po mesiaci 

dodávky. Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

v) pre odberné miesta s ročným odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi údaje o 

spotrebe plynu za predchádzajúci rok elektronickou formou (mail) na emailové adresy 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, v detaile podľa požiadaviek odberateľa 

(POD, IČO organizácie, adresa odberného miesta, typ tarify, Zmluvné DMM, spotreba 

spolu, celková cena bez DPH, celková cena s DPH) k 31.12. predchádzajúceho roku 

najneskôr do 15.1. nasledujúceho roku. Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe 

zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

w) zasielať odberateľovi pravidelne raz za 3 mesiace aktualizovanú špecifikáciu odberných 

miest, ktorá obsahuje IČO organizácie, POD, EIC, adresa miesta spotreby, typ tarify, 

Zmluvné DMM spotreba spolu, platné k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka 

elektronickou formou (mail) na emailové adresy uvedené v Prílohe č. 1 tejto rámcovej 

dohody najneskôr k 15. kalendárnemu dňu nasledujúcemu po danom štvrťroku. 

Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

x) Spĺňať ďalšie požiadavky odberateľa určené v tejto rámcovej dohode a jej prílohách. 

 

2.5 Špecifikácia a počty odberných miest sú uvedené v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody. 
 

2.6 Odberateľ si vyhradzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych 
potrieb alebo pri vzniku okolností, ktorých skutočné množstvo nemohol odberateľ pri podpise 
tejto rámcovej dohody predvídať. Množstvá uvedené v prílohe č. 1 sú len orientačné  
a zmluvné strany berú na vedomie, že tieto nie sú záväzné. 
K zmenám počtu odberných miest dôjde: 

 pri zriadení nových odberných miest formou oznámenia odberateľa doručeného 

dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pričom na nové odberné miesta sa budú 

automaticky vzťahovať ustanovenia tejto rámcovej dohody,  

 pri ukončení odberu z odberných miest bude postupovať odberateľ formou zaslania 

odstúpenia od čiastkovej zmluvy, pričom čiastková zmluva zaniká uplynutím jedného 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené odstúpenie druhej zmluvnej 

strane.  

V prípade takéhoto čiastočného odstúpenia odberateľa nevzniká dodávateľovi nárok na 

úhradu akejkoľvek zmluvnej sankcie, ani nárok na úhradu nákladov spojených s 

čiastočným odstúpením. 

2.7 Odberateľ sa zaväzuje odoberať od dodávateľa zemného plynu v dohodnutom množstve, 

čase, podľa podmienok dohodnutého produktu dodávky zemného plynu a podmienok tejto 

rámcovej dohody, riadne a včas zaplatiť za dodávku zemného plynu a za distribučné služby, 

ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a v súlade s predpismi  

na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodržiavať povinnosti 

v súlade s rámcovou dohodou. 

Článok 3. 
Termín plnenia 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude odberateľovi dodávať predmet rámcovej dohody nepretržite 
počas platnosti rámcovej dohody a za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

 
Článok 4. 

Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie jeho distribúcie 
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberného 

miesta odberateľa v množstve a čase podľa potrieb odberateľa a zabezpečiť  
u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej „PDS“) pre odberné miesto distribučné služby. 
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS. 
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4.2 Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí dodávateľ. 
4.3 Celkové predpokladané množstvo dodávaného zemného plynu ako aj jednotlivé 

predpokladané množstvá podľa taríf a odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto 
rámcovej dohody. 

Článok 5. 
Cena za dodávku plynu 

5.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia 
pozostávajúcu z týchto položiek:  

a) cena za dodávku plynu ( vrátane ceny za služby obchodníka a ceny za prepravu) 
b) cena za distribučné služby  
c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) 

 
5.2 Cena za dodávku plynu bola dohodnutá zmluvnými stranami na obdobie platnosti zmluvy  

vo výške: 
Plyn – maloodber 
Cena za komoditu                                     ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za služby obchodníka                       ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za prepravu                                       ............................EUR bez DPH / 1 MWh              
 
Plyn – strednoodber 
Cena za komoditu                                     ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za služby obchodníka                       ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za prepravu                                       ............................EUR bez DPH / 1 MWh       
 

5.3 Cena bola určená ako výsledok verejnej súťaže, vyhlásenej vo vestníku ................................., 

zo dňa ........................ pod číslo oznámenia ...............................a konečná cena bola 

stanovená na základe elektronickej aukcie. Protokol z elektronickej aukcie je prílohou  

č. 3 tejto rámcovej dohody. 

 

5.4 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi iba poplatky uvedené v tomto článku rámcovej 

dohody.  

5.5  Odberateľ deklaruje, že ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti, tak bude odoberať 

minimálne 60% a maximálne 140%  objednaného plynu. 

 

Článok 6. 

 

Distribučné služby a cena za distribučné služby 
6.1 Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí odberateľovi distribučné služby  

do odberných miest odberateľa uvedených v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 
6.2 Dodávateľ bude účtovať odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými 

cenovými rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované PDS . 
6.3 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 

zmluvného obdobia, je dodávateľ povinný informovať odberateľa do 10 dní o ich zmene 

a následne je oprávnený účtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného 

nového cenového rozhodnutia ÚRSO. 

6.4 V prípade zmeny cenníka služieb distribúcie príslušného PDS je dodávateľ povinný 

informovať odberateľa do 10 dní o ich zmene a následne upraviť fakturovanie ceny 

odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka. 

6.5 Dodávateľ bude účtovať odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa 

platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS. 

6.6 K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH a spotrebná daň v súlade s platnými zákonmi. 

6.7 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s distribučnými 

službami. 

Článok 7. 
Meranie plynu a odpočty 

7.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí dodávateľ po splnení 
ustanovených technických podmienok merania plynu príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť 
a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o 
energetike. 
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7.2 Odber plynu sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

7.3 Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi 
odchýlok. 

7.4 Meranie plynu a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania 
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu a 
distribučných služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ fakturuje dodávku plynu a distribučné služby na 
základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla alebo fakturácie s nesprávnou 
konštantou má dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré dodávateľ 
dostane od PDS. 

7.5 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne 
požiadať dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní 
zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, 
uhradí odberateľ náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka 
služieb distribúcie príslušného PDS. 

7.6 Dodávateľ bude priebežne vyhodnocovať minimálne 1x ročne priebeh spotreby plynu na 
jednotlivých odberných miestach a navrhne odberateľovi prípadné zmeny taríf a denného 
maximálneho množstva plynu za účelom zníženia nákladov. 

 
Článok 8. 

Platobné podmienky a fakturácia 
8.1.Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber aj strednoodber. 

8.1.1. Úhrady uskutočňuje odberateľ bezhotovostným platobným stykom na účet 
dodávateľa uvedenom v záhlaví rámcovej dohody. Odberateľ bude v platobnom 
styku používať variabilný symbol uvedený v príslušnej faktúre. 

8.1.2. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia odberateľovi.  
Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

8.1.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných 
platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo k nej 
nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je odberateľ oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie v lehote jej splatnosti. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením 
opravenej alebo doplnenej faktúry. 

8.1.4. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet dodávateľa s uvedením správneho 
variabilného symbolu uvedeného na faktúre. 

8.1.5. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, dodávateľ odberateľovi zašle 
bezplatne písomnú upomienku, v ktorej označí deň vystavenia faktúry, jej splatnosť 
a celkovú čiastku po lehote splatnosti. 

8.1.6. Dodávateľ je povinný zasielať faktúry prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na 
adresu odberateľa a súčasne elektronicky na e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 
1. 

8.1.7. Zmenu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán bude možno uskutočniť 
iba písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej 
zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, resp. pred doručením 
vyúčtovacej faktúry. 

8.2. Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber. 
8.2.1 Zálohové faktúry za dodávku plynu a distribučné služby sa vyhotovujú na základe 

odhadu, jedenásťkrát za ročné zúčtovacie obdobie, a to k poslednému dňu 
príslušného mesiaca. Výška odhadu závisí od tarifného produktu, distribučnej 
sadzby, spotreby  
v predchádzajúcom fakturačnom období alebo očakávanej spotreby. Zálohová 
faktúra môže byť vystavená na sumu prislúchajúcu maximálne 100% 
predpokladaného mesačného odberu za dané odberné miesto 

8.2.2 Zálohové faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku plynu a distribučné služby tak, 
aby obsahovali minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) zoznam odberných miest 
c) fakturovanú sumu za každé odberné miesto. 
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8.2.3 Zálohové faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa daného mesiaca  
v elektronickej forme na e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 1.Originál faktúry 
bude doručený do 15. dňa daného mesiaca poštou na adresu odberateľa. 

 
8.2.4 Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb, ktoré 

sú predmetom rámcovej dohody, sa vykonáva na základe výsledkov meraní 
skutočne dodaného plynu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. 
Vyúčtovacia faktúra za rok 2021 bude odberateľovi doručená do 15. januára 2022 
(elektronicky aj listinne). 

8.2.5 Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu a distribučné služby sa odpočítajú 
preddavky resp. zálohové platby, ktoré boli odberateľom uhradené dodávateľovi za 
príslušný kalendárny rok. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby  
je dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene 
určeného meradla, ukončení odberu a pod. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať  
za každé odberné miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

 
8.3 Platobné podmienky a fakturácia pre strednoodber. 

8.3.1 Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb, ktoré 
sú predmetom rámcovej dohody, sa vykonáva na základe výsledkov meraní 
skutočne dodaného plynu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 

8.3.2 Vyúčtovacie faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa mesiaca nasledujúceho  
po mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená na e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 
1. Originál faktúry bude doručený do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za 
ktorý je faktúra vystavená, poštou na adresu odberateľa. 

8.3.3 Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby je Dodávateľ oprávnený 
vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, 
ukončení odberu a pod. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať za každé odberné 
miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

 
8.4.4 Dodávateľ je povinný zasielať faktúry prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na 

adresu odberateľa a súčasne elektronicky na e-mailové adresy uvedené v prílohe  
č. 1. 

 
Článok 9. 

Zmluvné pokuty, sankcie a náhrada škody 
9.1 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej 

sumy  
za každý započatý deň omeškania, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej  
z tejto rámcovej dohody. 

9.2 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z rámcovej dohody má 
poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej 
škody a straty zisku) okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo 
prerušením dodávky plynu a distribučných služieb v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a zmluvou alebo okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka 

9.3. Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých 
predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť. 

 
 
 

Článok 10. 
Reklamácie 
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10.1 Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. nesprávnou funkciou 
meracieho zariadenia, nesprávnym odpočtom meracieho zariadenia, použitím nesprávnej 
ceny za plyn, alebo distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve 
dodávateľa písomnou výzvou t.j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho 
náprave. 

10.2 Reklamácia musí obsahovať najmä: identifikáciu odberateľa, identifikačné údaje 
reklamovanej faktúry vrátane variabilného symbolu a ak je reklamované meranie tak aj číslo 
odberného miesta, číslo meracieho zariadenia a zistené stavy, presný popis reklamovanej 
skutočnosti  
a odôvodnenie reklamácie vrátane prípadnej dokumentácie. 

10.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia reklamovanej 
faktúry. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 

10.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania 
reklamácie písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia 

10.5 Ak bola reklamácia oprávnená, je dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu. 
 

Článok 11. 

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

11.1 Zmluva medzi dodávateľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto rámcovou 

dohodou. Dodávateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by 

išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas samotného dodávateľa. 

11.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií predmetu plnenia a tiež 

údaje  

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, tvorí Prílohu č. 4 tejto rámcovej dohody. 

11.3 Počas trvania rámcovej dohody je dodávateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne  

na základe písomného dodatku k tejto rámcovej dohody, pričom je povinný rešpektovať 

nasledovné pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného sektora“), ak to uvedený právny predpis predpokladá, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 

príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a 

musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) dodávateľ oznámi obstarávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu 

s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

11.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 11.3 a aktualizovaným 

znením Zoznamu subdodávateľov musí dodávateľ predložiť obstarávateľovi najneskôr 30 

dní pred začatím plánovanej subdodávky. Obstarávateľ má právo odmietnuť podpísať 

dodatok  

a požiadať dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. 

ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona  

o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 

verejného sektora vyplýva, nekvalitné poskytovaný tovar a služby konkrétnym 

subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď. ). Dodávateľ je 

povinný žiadosti obstarávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a 

navrhnúť iného subdodávateľa. 

11.5 Ak obstarávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť predmetu plnenia riadne, môže od dodávateľa okamžite 

požadovať náhradu  

za subdodávateľa. Dodávateľ je povinný, spôsobom podľa bodu 11.3 tohto článku, žiadosti  

o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti 

obstarávateľa alebo v tejto lehote obstarávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia 

bude plniť sám. Požiadavka obstarávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, 

nemá vplyv  

na povinnosť dodávateľa plniť na základe tejto rámcovej dohody riadne a včas. 

11.6 V prípade, ak dodávateľ alebo jeho subdodávateľ majú povinnosť byť zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona o registri partnerov 
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verejného sektora, táto povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto rámcovej dohody. 

Dodávateľ  

a jeho subdodávateľ musia spĺňať podmienku zápisu počas celého trvania rámcovej 

dohody. Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie povinnosti zápisu v registri aj zo strany 

jeho subdodávateľov. 

11.7 Ak bol dodávateľ ku dňu podpísania tejto rámcovej dohody zapísaný v registri v zmysle 

zákona o registri partnerov verejného sektora dodávateľ je povinný obstarávateľovi písomne 

oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri alebo jeho výmaz z 

registra najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

11.8 Ak bol subdodávateľ ku dňu podpísania tejto rámcovej dohody zapísaný v registri, 

dodávateľ  

je povinný obstarávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v registri alebo výmaz subdodávateľa z registra, a to najneskôr do 10 dní 

odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

11.9 V prípade ak o to obstarávateľ požiada, dodávateľ je povinný predložiť obstarávateľovi 

všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto rámcovej dohody medzi dodávateľom 

a jeho subdodávateľmi. 

Článok 12. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

12.1 Táto rámcová dohoda zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého obdobia dodávania 
predmetu rámcovej dohody. 

12.2 Rámcovú dohodu možno predčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa 
vyžaduje písomná forma. 

12.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od rámcovej dohody odstúpiť v prípade 
podstatného porušenia, a to písomným oznámením o odstúpení zaslaným druhej zmluvnej 
strane. Následky odstúpenia od rámcovej dohody nastanú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane, alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom 
oznámení,najneskôr uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
doručené odstúpenie druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto rámcovej dohody nie sú 
dotknuté čiastkové zmluvy. 

12.4 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody zo strany odberateľa sa považuje 
neoprávnený odber plynu v zmysle zákona o energetike. 

12.5 Za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany dodávateľa sa považuje najmä 
nezabezpečenie dohodnutej dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade s 
podmienkami tejto rámcovej dohody. 

12.6 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto rámcovej dohody odstúpiť, ak 
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, 

pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá 
odôvodňuje začatie konkurzného konania, 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, 
d) bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, 
e) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

 
12.7 V prípade odstúpenia od tejto rámcovej dohody zostávajú zachované práva a povinnosti 

vyplývajúce z rámcovej dohody do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné 
navzájom si vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vyplývajúce z tejto rámcovej dohody 
a vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto rámcovej dohody. 

12.8  Odstúpenie od rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na 
uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia rámcovej dohody, vrátane práva na náhradu 
škody a práva na zaplatenie zmluvnej pokuty, ďalej zmluvných ustanovení týkajúcich sa 
voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa 
rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení rámcovej 
dohody. 

12.9 V prípade ukončenia tejto rámcovej dohody sa odberateľ zaväzuje, že umožní dodávateľovi 
vykonať úkony súvisiace s ukončením dodávky plynu a distribučných služieb vrátane 
odobratia určeného meradla a odpojenia odberného miesta. 

 
12.10. Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike, a to aj čiastočne. 
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Článok 13. 
Záverečné ustanovenia. 

13.1  Túto rámcovú dohodu a jej prílohy je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody 
zmluvných strán, ktorá bude mať formu písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.2 Odberateľ udeľuje svojim podpisom dodávateľovi výslovný súhlas so zasielaním správ, 
informácií, potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci rámcovej dohody 
a jej plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, predovšetkým elektronickou 
poštou, na elektronický kontakt odberateľa (spravidla na jeho adresu elektronickej pošty, 
ktorú  
na tento účel odberateľ nahlásil dodávateľovi), pokiaľ má odberateľ takýto kontakt k 
dispozícii. Tento súhlas sa vzťahuje aj na zasielanie obchodných oznámení v elektronickej 
aj v písomnej forme vo veci dodávok elektrickej energie a súvisiacich plnení poskytovaných 
dodávateľom odberateľovi. 

13.3 Odberateľ prehlasuje, že sú mu známe Technické podmienky PDS platné ku dňu podpisu 
rámcovej dohody, ktoré sú technickým predpisom vydaným územne príslušným PDS  
a zverejneným v zmysle zákona o energetike. 

13.4 Obe zmluvné strany akceptujú, že pri plnení rámcovej dohody a vo všetkých veciach 
neupravených rámcovou dohodou, alebo Obchodného zákonníka budú postupovať podľa 
platnej legislatívy, najmä podľa Zákona o energetike, nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z., 
Prevádzkových poriadkov miestne príslušných PDS, Obchodného zákonníka a daňových 
zákonov v platnom znení. 

13.5 Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa rámcovej dohody bol, alebo by sa stal 
neplatným, alebo nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť 
ostatných záväzkov (povinností) podľa rámcovej dohody, Zmluvné strany sa zaväzujú 
nahradiť takýto neplatný alebo nevymáhateľný záväzok (povinnosť) novým, platným a 
vymáhateľným záväzkom (povinnosťou), ktorého predmet bude najvhodnejšie zodpovedať 
predmetu a účelu pôvodného záväzku (povinnosti); pokiaľ by rámcová dohoda 
neobsahovala nejaké ustanovenia, ktoré by boli inak pre vymedzenie práv a povinností 
odôvodnené, zmluvné strany sa zaväzujú takéto ustanovenia do rámcovej dohody doplniť; 
ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú bez zmeny. 

13.6 Obidve zmluvné strany sa dohodli, že spory o výklad a plnenia rámcovej dohody budú riešiť 
najskôr vzájomným rokovaním a dohodou, a to na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných 
strán alebo ich poverených, resp. splnomocnených zástupcov. 

13.7 Všetky oznámenia urobené podľa rámcovej dohody musia mať písomnú formu alebo 
elektronickú podobu, ak nie je v konkrétnom prípade stanovené v rámcovej dohode inak. 
Pre písomný styk možno použiť spôsob osobného doručenia písomnosti s písomným 
potvrdením o prevzatí, alebo doručení písomnosti držiteľom poštovnej licencie ako 
doporučenú zásielku (doporučený list); elektronický styk musí byť doložený spätným 
potvrdením prijatia správy; kontaktné adresy sú uvedené v rámcovej dohode alebo v 
príslušnej prílohe rámcovej dohody. 

13.8 Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmien a zániku zmluvného vzťahu podľa rámcovej dohody 
alebo vzniku, zmien a zániku práv a povinností odberateľa alebo dodávateľa vyplývajúce z 
tejto rámcovej dohody musia byť doručené držiteľom poštovnej licencie formou 
doporučeného listu. 

13.9 Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť adresátovi je splnená, keď adresát písomnosť 
prevezme alebo keď bola držiteľom poštovnej licencie vrátená odosielateľovi ako 
nedoručiteľná; účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. 

13.10 Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ zodpovedá 
odberateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za 
škodu sa považuje aj ujma, ktorá odberateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v 
dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od dodávateľa prostredníctvom fyzickej osoby, 
ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva. 

13.11Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

13.12. Rámcová dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží odberateľ a 1 
dodávateľ. 

13.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, bola spísaná podľa ich 
skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
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13.14. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú: 
a) Príloha č. 1: Špecifikácia odberných miest 
b) Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 
c) Príloha č. 3: Protokol z elektronickej aukcie 
d) Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 
e) Príloha č. 5: Rozpis cien po aukcii 
 
 
 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa .........................    V............................dňa ....................... 
 
za Odberateľa       za Dodávateľa 

Ing. arch. Igor Hianik,  
primátor mesta Pezinok 
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Návrh 

 

Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
Odberateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zástupca na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Emailová adresa: 
(ďalej „odberateľ“) 
 
Dodávateľ: 
Sídlo: 
Poštová adresa: 
Zapísaná: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Emailová adresa: 
(ďalej „dodávateľ“) 

 

(odberateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o dodávke zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, 

so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb 

 

 

Článok 1. 
Základné ustanovenie 

1.1 Táto Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269  
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov („Zákon o energetike“), zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii  
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na danú oblasť predmetu zákazky  
a to v súlade s rámcovou dohodou č............................... zo dňa ........................... uzatvorenou 
medzi zmluvnými stranami ............................... ako odberateľom a  ........................................ 
ako dodávateľom. 

Článok 2. 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného 

plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením distribúcie zemného 

plynu  

a súvisiacich sieťových služieb do Zmluvou vymedzených odberných miest počas trvania 

zmluvného vzťahu uzatvoreného na dobu určitú, a to od 01.01.2020 do 31.12.2022. 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok odberateľa odoberať od dodávateľa zemný plyn 

v dohodnutom množstve, čase, podľa podmienok dohodnutého produktu dodávky zemného 

plynu a podmienok tejto Zmluvy, riadne a včas zaplatiť za dodávku zemného plynu a za 
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distribučné služby, ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v Zmluve a v súlade 

s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodržiavať 

povinnosti v súlade so Zmluvou. 

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti Zmluvy:  

a) zabezpečiť dodávky zemného plynu v dohodnutom množstve, čase a podľa dohodnutého 

tarifného produktu podľa do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1 Zmluvy 

a podľa podmienok Zmluvy, 

b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa voči 

zúčovateľovi odchýlok, 

c) zabezpečiť a pre odberateľa zemného plynu ostatných distribučných služieb, 

d) nepožadovania aktivačného a deaktivačného poplatku za prebratie, resp. odovzdanie 

odberného miesta, 

e) zabezpečiť cestou distribučnej spoločnosti bezodkladného riešenia odstránenia porúch 

spôsobujúcich obmedzenie dodávky zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta 

objednávateľa, 

f) garantovať kontinuity dodávky zemného plynu po celú dobu plnenia zmlúv o združenej 

dodávke zemného plynu ako aj pri zmene dodávateľa zemného plynu, okrem vyššej moci, 

plánovaných odstávok a vzniknutých porúch, 

g) garantovať dostupnosti osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie 

technických problémov (meno a telefonický kontakt),  

h) pre miesta s mesačným odpočtom zabezpečiť mesačnú fakturáciu podľa skutočnej 

spotreby; 

i) zabezpečiť splatnosť faktúry do 30 kalendárnych dní po vystavení faktúr; 

j) poskytnúť elektronický portál (zobrazovanie odberných miest, história spotreby, 

zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia), 

k) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov, 

l) zabezpečiť zoznam odberných miest s uvedením technických detailov, 

m) zabezpečiť prehľad spotreby za jednotlivé odberné miesta za prechádzajúci deň a mesiac, 

n) zabezpečiť prístup k údajom o spotrebe jednotlivých odberných miest vrátane histórie 

spotreby, 

o) zabezpečiť online komunikáciu požiadaviek odberateľa (zadávanie evidencie správ, 

možnosť prikladať prílohy a notifikácia stavu požiadavky vrátane zobrazenia jej stavu a 

riešenia), 

p) zabezpečiť prístup k faktúram vrátane archívu faktúr, 

q) zabezpečiť technickú a administratívnu podporu dodávateľa pri pripájaní nových 

odberných miest odberateľov; prípadne rušenia nepotrebných odberných miest podľa 

potreby odberateľa, 

r) v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, si nebude 

účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so zmenou 

dodávateľa,  

s) zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu zároveň je 

povinný  zabezpečiť vypovedanie čiastkových zmlúv s predošlým dodávateľom plynu 

a zabezpečiť uzatvorenie nových čiastkových zmlúv s organizáciami uvedenými v prílohe 

č. 1 rámcovej dohody,  

t) neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť iba 

cena za dodávku plynu a prepravu, poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví a iné distribučné poplatky stanovené zákonom, spotrebná daň a daň z pridanej 

hodnoty.  

u) pre odberné miesta s diaľkovým odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi 

údaje o spotrebe (registrové dáta) a priebehu spotreby plynu (profilové dáta)  

za predchádzajúci mesiac raz mesačne elektronickou formou (mail) na emailové adresy 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v detaile podľa požiadaviek odberateľa (POD, IČO 

organizácie, adresa odberného miesta, typ tarify, Zmluvné DMM, spotreba spolu, celková 

cena bez DPH, celková cena s DPH, priebehové dáta o 15minutovej spotrebe) najneskôr 

do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho bezprostredne po mesiaci dodávky. Priebehové 

dáta o 15-minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 
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v) pre odberné miesta s ročným odpočtom je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi údaje o 

spotrebe plynu za predchádzajúci rok elektronickou formou (mail) na emailové adresy 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v detaile podľa požiadaviek odberateľa (POD, IČO 

organizácie, adresa odberného miesta, typ tarify, Zmluvné DMM, spotreba spolu, celková 

cena bez DPH, celková cena s DPH) k 31.12. predchádzajúceho roku najneskôr do 15.1. 

nasledujúceho roku. Priebehové dáta o 15-minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na 

požiadanie. 

w) zasielať odberateľovi pravidelne raz za 3 mesiace aktualizovanú špecifikáciu odberných 

miest, ktorá obsahuje IČO organizácie, POD, EIC, adresa miesta spotreby, typ tarify, 

Zmluvné DMM spotreba spolu, platné k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka 

elektronickou formou (mail) na emailové adresy uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy najneskôr 

k 15. kalendárnemu dňu nasledujúcemu po danom štvrťroku. Priebehové dáta o 15-

minutovej spotrebe zabezpečí dodávateľ na požiadanie. 

x) Spĺňať ďalšie požiadavky odberateľa určené v tejto rámcovej dohode a jej prílohách. 

2.5   Špecifikácia a počty odberných miest sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. 
2.6 Odberateľ si vyhradzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych 

potrieb alebo pri vzniku okolností, ktorých skutočné množstvo nemohol odberateľ pri podpise 
tejto rámcovej dohody predvídať.  Množstvá uvedené v prílohe č. 1 sú len orientačné a 
zmluvné strany berú na vedomie, že tieto nie sú záväzné. 
K zmenám počtu odberných miest dôjde: 

 pri zriadení nových odberných miest formou oznámenia odberateľa doručeného 

dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pričom na nové odberné miesta sa budú 

automaticky vzťahovať ustanovenia tejto rámcovej dohody,  

 pri ukončení odberu z odberných miest bude postupovať odberateľ formou zaslania 

odstúpenia od čiastkovej zmluvy, pričom čiastková zmluva zaniká uplynutím jedného 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené odstúpenie druhej zmluvnej 

strane. V prípade takéhoto čiastočného odstúpenia odberateľa nevzniká dodávateľovi 

nárok na úhradu akejkoľvek zmluvnej sankcie, ani nárok na úhradu nákladov spojených s 

čiastočným odstúpením. 

Článok 3. 
Termín plnenia 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude odberateľovi dodávať predmet Zmluvy nepretržite počas 
platnosti Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
Článok 4. 

Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie jeho distribúcie 
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberného 

miesta odberateľa v množstve a čase podľa potrieb odberateľa a zabezpečiť  
u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej „PDS“) pre odberné miesto distribučné služby. 
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS. 

4.2 Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí dodávateľ. 
4.3 Celkové predpokladané množstvo dodávaného zemného plynu ako aj jednotlivé 

predpokladané množstvá podľa taríf a odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. 

Článok 5. 
Cena za dodávku plynu 

5.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia 
pozostávajúcu z týchto položiek:  

a) cena za dodávku plynu ( vrátane ceny za služby obchodníka a ceny za prepravu) 
b) cena za distribučné služby  
c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) 

 
5.2 Cena za dodávku plynu bola dohodnutá zmluvnými stranami na obdobie platnosti zmluvy  

vo výške: 
Plyn – maloodber 
Cena za komoditu   ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za služby obchodníka  ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za prepravu    ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
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Plyn – strednoodber 
Cena za komoditu   ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za služby obchodníka  ............................EUR bez DPH / 1 MWh 
Cena za prepravu   ............................EUR bez DPH / 1 MWh       
 

5.3 Cena bola určená ako výsledok verejnej súťaže, vyhlásenej vo vestníku .................................,  

zo dňa ........................ pod číslo oznámenia ...............................a konečná cena bola 

stanovená na základe elektronickej aukcie. Protokol z elektronickej aukcie je prílohou č. 3 

tejto Zmluvy. 

 

5.4 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi iba poplatky uvedené v tomto článku Zmluvy.  

 

5.5  Odberateľ deklaruje, že ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti, tak bude odoberať 

minimálne 60% a maximálne 140% objednaného plynu. 

 

Článok 6. 

Distribučné služby a cena za distribučné služby 
6.1 Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí odberateľovi distribučné služby  

do odberných miest odberateľa uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
6.2 Dodávateľ bude účtovať odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými 

cenovými rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované PDS . 
6.3 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 

zmluvného obdobia, je dodávateľ povinný informovať odberateľa do 10 dní o ich zmene 

a následne je oprávnený účtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného 

nového cenového rozhodnutia ÚRSO. 

6.4 V prípade zmeny cenníka služieb distribúcie príslušného PDS je dodávateľ povinný 

informovať odberateľa do 10 dní o ich zmene a následne upraviť fakturovanie ceny 

odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka. 

6.5 Dodávateľ bude účtovať odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa 
platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS. 

6.6 K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH a spotrebná daň v súlade s platnými zákonmi. 
6.7 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s distribučnými 

službami. 
Článok 7. 

Meranie plynu a odpočty 
7.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí dodávateľ po splnení 

ustanovených technických podmienok merania plynu príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť  
a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona  
o energetike. 

7.2 Odber plynu sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

7.3 Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi 
odchýlok. 

7.4 Meranie plynu a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania 
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu  
a distribučných služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade  
s Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ fakturuje dodávku plynu a distribučné služby na 
základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla alebo fakturácie s nesprávnou 
konštantou má dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré dodávateľ 
dostane od PDS. 

7.5 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne 
požiadať dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní 
zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, 
uhradí odberateľ náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka 
služieb distribúcie príslušného PDS. 

7.6 Dodávateľ bude priebežne vyhodnocovať minimálne 1x ročne priebeh spotreby plynu  
na jednotlivých odberných miestach a navrhne odberateľovi prípadné zmeny taríf a denného 
maximálneho množstva plynu za účelom zníženia nákladov. 

 
Článok 8. 
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Platobné podmienky a fakturácia 
8.1. Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber aj strednoodber. 

8.1.1. Úhrady uskutočňuje odberateľ bezhotovostným platobným stykom na účet 
dodávateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy. Odberateľ bude v platobnom styku 
používať variabilný symbol uvedený v príslušnej faktúre. 

8.1.2. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia odberateľovi.  
Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

8.1.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných 
platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo k nej 
nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je odberateľ oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie v lehote jej splatnosti. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením 
opravenej alebo doplnenej faktúry. 

8.1.4. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet dodávateľa s uvedením správneho 
variabilného symbolu uvedeného na faktúre. 

8.1.5. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, dodávateľ odberateľovi zašle 
bezplatne písomnú upomienku, v ktorej označí deň vystavenia faktúry, jej splatnosť  
a celkovú čiastku po lehote splatnosti. 

8.1.6. Dodávateľ je povinný zasielať faktúry prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na 
adresy odberateľa a súčasne elektronicky na e-mailové adresy uvedené v prílohe  
č. 1 . 

8.1.7. Zmenu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán bude možno uskutočniť 
iba písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej 
zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, resp. pred doručením 
vyúčtovacej faktúry. 

8.2. Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber. 
8.2.1. Zálohové faktúry za dodávku plynu a distribučné služby sa vyhotovujú na základe 

odhadu, jedenásťkrát za ročné zúčtovacie obdobie, a to k poslednému dňu 
príslušného mesiaca. Výška odhadu závisí od tarifného produktu, distribučnej 
sadzby, spotreby v predchádzajúcom fakturačnom období alebo očakávanej 
spotreby. Zálohová faktúra môže byť vystavená na sumu prislúchajúcu maximálne 
100% predpokladaného mesačného odberu za dané odberné miesto 

8.2.2. Zálohové faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku plynu a distribučné služby tak, 
aby obsahovali minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) zoznam odberných miest 
c) fakturovanú sumu za každé odberné miesto. 
 

8.2.3. Zálohové faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa daného mesiaca  
v elektronickej forme na e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 1.Originál faktúry 
bude doručený do 15. dňa daného mesiaca poštou na adresu odberateľa. 

 
8.2.4. Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb,  

ktoré sú predmetom Zmluvy, sa vykonáva na základe výsledkov meraní skutočne 
dodaného plynu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. Vyúčtovacia 
faktúra za rok 2021 bude odberateľovi doručená do 15. januára 2022 (elektronicky 
aj listinne). 

8.2.5. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu a distribučné služby sa odpočítajú 
preddavky resp. zálohové platby, ktoré boli odberateľom uhradené dodávateľovi za 
príslušný kalendárny rok. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby  
je dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene 
určeného meradla, ukončení odberu a pod. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať  
za každé odberné miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

 
8.3. Platobné podmienky a fakturácia pre strednoodber. 
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8.3.1. Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb,  
ktoré sú predmetom Zmluvy, sa vykonáva na základe výsledkov meraní skutočne 
dodaného plynu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 

8.3.2. Vyúčtovacie faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa mesiaca nasledujúceho  
po mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená na e-mailové adresy uvedené v prílohe  
č. 1.Originál faktúry bude doručený do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
za ktorý je faktúra vystavená, poštou na adresu odberateľa. 

8.3.3. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby je dodávateľ oprávnený 
vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, 
ukončení odberu a pod. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať za každé odberné 
miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

 
8.4.4. Dodávateľ je povinný zasielať faktúry prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na 

adresu odberateľa a súčasne elektronicky na e-mailové adresy uvedené v prílohe  
č. 1. 

 
Článok 9. 

Zmluvné pokuty, sankcie a náhrada škody 
9.1 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej 

sumy  
za každý započatý deň omeškania, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej  
z tejto rámcovej dohody. 

9.2 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z rámcovej dohody má 
poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej 
škody a straty zisku) okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo 
prerušením dodávky plynu a distribučných služieb v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a zmluvou alebo okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374Obchodného zákonníka 

9.3 Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých 
predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť. 

 
Článok 10. 
Reklamácie 

10.1 Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. nesprávnou funkciou 
meracieho zariadenia, nesprávnym odpočtom meracieho zariadenia, použitím nesprávnej 
ceny za plyn, alebo distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve 
dodávateľa písomnou výzvou t.j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho 
náprave. 

10.2 Reklamácia musí obsahovať najmä: identifikáciu odberateľa, identifikačné údaje 
reklamovanej faktúry vrátane variabilného symbolu a ak je reklamované meranie tak aj číslo 
odberného miesta, číslo meracieho zariadenia a zistené stavy, presný popis reklamovanej 
skutočnosti  
a odôvodnenie reklamácie vrátane prípadnej dokumentácie. 

10.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia reklamovanej 
faktúry. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 

10.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania 
reklamácie písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu výsledok šetrenia. 

10.5 Ak bola reklamácia oprávnená, je dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu. 
 

 

Článok 11. 

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

11.1 Zmluva medzi dodávateľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto Zmluvou. 

Dodávateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného dodávateľa. 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 37 z 57 
 

11.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií predmetu plnenia a tiež údaje  

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

11.3 Počas trvania Zmluvy je dodávateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne  

na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné 

pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov 

verejného sektora“), ak to uvedený právny predpis predpokladá, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 

príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a 

musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) dodávateľ oznámi obstarávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu 

s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

11.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 11.3 a aktualizovaným 

znením Zoznamu subdodávateľov musí dodávateľ predložiť obstarávateľovi najneskôr 30 

dní pred začatím plánovanej subdodávky. Obstarávateľ má právo odmietnuť podpísať 

dodatok  

a požiadať dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr.  

ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona  

o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 

verejného sektora vyplýva, nekvalitné poskytovaný tovar a služby konkrétnym 

subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď. ). Dodávateľ je 

povinný žiadosti obstarávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a 

navrhnúť iného subdodávateľa. 

11.5 Ak obstarávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť predmetu plnenia riadne, môže od dodávateľa okamžite 

požadovať náhradu  

za subdodávateľa. Dodávateľ je povinný, spôsobom podľa bodu 11.3 tohto článku, žiadosti  

o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti 

obstarávateľa alebo v tejto lehote obstarávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia 

bude plniť sám. Požiadavka obstarávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, 

nemá vplyv na povinnosť dodávateľa plniť na základe tejto rámcovej dohody riadne a včas. 

11.6 V prípade, ak dodávateľ alebo jeho subdodávateľ majú povinnosť byť zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona o registri partnerov 

verejného sektora, táto povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto rámcovej dohody. 

Dodávateľ a jeho subdodávateľ musia spĺňať podmienku zápisu počas celého trvania 

Zmluvy. Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie povinnosti zápisu v registri aj zo strany 

jeho subdodávateľov. 

11.7 Ak bol dodávateľ ku dňu podpísania tejto rámcovej dohody zapísaný v registri v zmysle 

zákona o registri partnerov verejného sektora dodávateľ je povinný obstarávateľovi písomne 

oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri alebo jeho výmaz z 

registra najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

11.8 Ak bol subdodávateľ ku dňu podpísania tejto rámcovej dohody zapísaný v registri, 

dodávateľ  

je povinný obstarávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v registri alebo výmaz subdodávateľa z registra, a to najneskôr do 10 dní 

odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

11.9 V prípade ak o to obstarávateľ požiada, dodávateľ je povinný predložiť obstarávateľovi 

všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto rámcovej dohody medzi dodávateľom 

a jeho subdodávateľmi. 

Článok 12. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

12.1 Táto Zmluva zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania predmetu Zmluvy. 
12.2 Zmluvu možno predčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej  

sa vyžaduje písomná forma. 
12.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného 

porušenia, a to písomným oznámením o odstúpení zaslaným druhej zmluvnej strane. 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 38 z 57 
 

Následky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane, alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení, najneskôr 
uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené odstúpenie 
druhej zmluvnej strane. 

12.4 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany odberateľa sa považuje neoprávnený odber 
plynu v zmysle zákona o energetike. 

12.5 Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany dodávateľa sa považuje najmä nezabezpečenie 
dohodnutej dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

12.6 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak 
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, 

pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá 
odôvodňuje začatie konkurzného konania, 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, 
d) bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, 
e) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

 
12.7 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce 

zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné navzájom si vyrovnať 
všetky pohľadávky a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a vzniknuté do dňa účinnosti 
odstúpenia od tejto Zmluvy. 

12.8 Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva  
na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia rámcovej dohody, vrátane práva na 
náhradu škody a práva na zaplatenie zmluvnej pokuty, ďalej zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných 
ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
Zmluvy. 

12.9 V prípade ukončenia tejto rámcovej dohody sa odberateľ zaväzuje, že umožní dodávateľovi 
vykonať úkony súvisiace s ukončením dodávky plynu a distribučných služieb vrátane 
odobratia určeného meradla a odpojenia odberného miesta. 

12.10Túto Zmluvu je možné ukončiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike, a to aj čiastočne. 

 
Článok 13. 

Záverečné ustanovenia. 
13.1  Túto Zmluvu a jej prílohy je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, 

ktorá bude mať formu písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

13.2 Odberateľ udeľuje svojim podpisom dodávateľovi výslovný súhlas so zasielaním správ, 
informácií, potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci Zmluvy a jej 
plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, predovšetkým elektronickou poštou,  
na elektronický kontakt odberateľa (spravidla na jeho adresu elektronickej pošty, ktorú na 
tento účel odberateľ nahlásil dodávateľovi), pokiaľ má odberateľ takýto kontakt k dispozícii.  
Tento súhlas sa vzťahuje aj na zasielanie obchodných oznámení v elektronickej aj v 
písomnej forme vo veci dodávok elektrickej energie a súvisiacich plnení poskytovaných 
dodávateľom odberateľovi. 

13.3 Odberateľ prehlasuje, že sú mu známe Technické podmienky PDS platné ku dňu podpisu 
Zmluvy, ktoré sú technickým predpisom vydaným územne príslušným PDS a zverejneným  
v zmysle zákona o energetike. 

13.4 Obe zmluvné strany akceptujú, že pri plnení rámcovej dohody a vo všetkých veciach 
neupravených rámcovou dohodou, alebo Obchodného zákonníka budú postupovať podľa 
platnej legislatívy, najmä podľa Zákona o energetike, nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z., 
Prevádzkových poriadkov miestne príslušných PDS, Obchodného zákonníka a daňových 
zákonov v platnom znení. 

13.5 Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa rámcovej dohody bol, alebo by sa stal 
neplatným, alebo nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť 
ostatných záväzkov (povinností) podľa rámcovej dohody, Zmluvné strany sa zaväzujú 
nahradiť takýto neplatný alebo nevymáhateľný záväzok (povinnosť) novým, platným a 
vymáhateľným záväzkom (povinnosťou), ktorého predmet bude najvhodnejšie zodpovedať 
predmetu a účelu pôvodného záväzku (povinnosti); pokiaľ by rámcová dohoda 
neobsahovala nejaké ustanovenia, ktoré by boli inak pre vymedzenie práv a povinností 
odôvodnené, zmluvné strany sa zaväzujú takéto ustanovenia do rámcovej dohody doplniť; 
ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú bez zmeny. 
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13.6 Obidve zmluvné strany sa dohodli, že spory o výklad a plnenia Zmluvy budú riešiť najskôr 
vzájomným rokovaním a dohodou, a to na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán 
alebo ich poverených, resp. splnomocnených zástupcov. 

13.7 Všetky oznámenia urobené podľa rámcovej dohody musia mať písomnú formu alebo 
elektronickú podobu, ak nie je v konkrétnom prípade stanovené v rámcovej dohode inak.  
Pre písomný styk možno použiť spôsob osobného doručenia písomnosti s písomným 
potvrdením o prevzatí, alebo doručení písomnosti držiteľom poštovnej licencie  
ako doporučenú zásielku (doporučený list); elektronický styk musí byť doložený spätným 
potvrdením prijatia správy; kontaktné adresy sú uvedené v rámcovej dohode alebo  
v príslušnej prílohe Zmluvy. 

13.8 Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmien a zániku zmluvného vzťahu podľa Zmluvy alebo 
vzniku, zmien a zániku práv a povinností odberateľa alebo dodávateľa vyplývajúce z tejto 
rámcovej dohody musia byť doručené držiteľom poštovnej licencie formou doporučeného 
listu. 

13.9 Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť adresátovi je splnená, keď adresát písomnosť 
prevezme alebo keď bola držiteľom poštovnej licencie vrátená odosielateľovi  
ako nedoručiteľná; účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti 
odmietne. 

13.10 Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci  
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ 
zodpovedá odberateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005  
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá odberateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v 
dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od dodávateľa prostredníctvom fyzickej osoby, 
ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva. 

13.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle  
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

13.12 Zmluva je vyhotovená v 3rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží odberateľ a 1 dodávateľ 
13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, bola spísaná podľa ich 

skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
13.14. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú: 
a) Príloha č. 1: Špecifikácia odberných miest 
b) Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 
c) Príloha č. 3: Protokol z elektronickej aukcie 
d) Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov  
e) Príloha č. 5: Rozpis cien po aukcii  
 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa .........................    V............................dňa ....................... 
 
 
 
 
za Odberateľa       za Dodávateľa 
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D. SPÓSOB URČENIA CENY   
 
1. Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, 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. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene 

EUR. 
 
3. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodávku zemného plynu, ktorá sa 

stanoví ako pevná cena a obsahuje: cenu za komoditu, cenu za prepravu (SOPp) Euro bez 
DPH/MWh, cenu za služby obchodníka Euro bez DPH /mesiac, bez ceny za služby súvisiacej s 
distribúciou, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. 

 
4. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu vo formulári – Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2a (súbor excel) a  Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. 
 
5. Všetky hodnoty a výpočty uvádzané v ponuke musia byť zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné 

miesta. 
 
6. Celková cena predmetu zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 

a) Cena za dodávku zemného plynu, ktorá sa stanoví ako pevná cena a obsahuje: 
cenu za komoditu, cenu za prepravu (SOPp) Euro bez DPH/MWh, cenu za služby 
obchodníka Euro bez DPH /mesiac. Pri výpočte uchádzač vychádza  
z predpokladaného množstva uvedeného v časti B. Opis predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov. 
 
Do ceny za dodávaný zemný plyn uchádzač započíta samotnú cenu za dodávku 
zemného plynu a súvisiace platby uvedené vyššie, tá nesmie byť vyššia ako stanovuje  
§ 4 bod 4 písm. a) Vyhlášky ÚRSO č. 248/ 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia  
v tepelnej energetike v zmysle ďalších predpisov. 

b) Cena za služby súvisiace s distribúciou – ide o cenu za distribúciu zemného plynu 
vrátane všetkých služieb súvisiacich s distribúciou, ktorá je určená v zmysle Rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

c) Spotrebná daň – bude účtovaná podľa aktuálnej sadzby pre príslušný rok.  
d) DPH – daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnej sadzby.  

 
7.  Uchádzač vo svojej ponuke uvedie cenu za 1 MWh v Eurách za dodávku zemného plynu 

pre maloodber, cenu za 1 MWh v Eurách za dodávku zemného plynu pre stredný a 
vysoký odber, t.j. navrhovaná maximálna zmluvná cena za 1 MWh v Eurách musí 
obsahovať cenu podľa bodu a). BEZ CENY za služby súvisiacej s distribúciou podľa 
bodu b), spotrebnej dane podľa bodu c) a dane z pridanej hodnoty podľa bodu d). 

 
8. Cena za služby súvisiace s distribúciou, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty bude 

uchádzačovi uhrádzaná podľa aktuálnych sadzieb platných pre príslušný rok. 
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E. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENE PONÚK A SPÓSOB 
UPLATNENIA KRITÉRIÍ 
 
 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodávku zemného plynu, ktorá sa 
stanoví ako pevná cena a obsahuje: cenu za komoditu, cenu za prepravu (SOPp) Euro bez 
DPH/MWh, cenu za služby obchodníka Euro bez DPH /mesiac, bez ceny za služby súvisiacej 
s distribúciou, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. 

 
Cena za distribúciu a ostatné regulované poplatky nie sú súčasťou ponuky uchádzača a tieto budú 
úspešnému uchádzačovi uhrádzané v súlade s platnou právnou normou. 
 
Uchádzač uvedie vyplní a uvedie návrh na plnenie kritéria v Prílohe č. 2a– Návrh na plnenie 
kritéria v súbore excel a zároveň uvedie celkovú cenu v EUR bez DPH za 24 mesiacov v prílohe  
č. 2 súťažných podkladov. 
 
Spôsob vyhodnotenia ponúk:  
 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za celý predmet 
zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov v zmysle určenej definície kritéria.  
Po určení poradia na základe predložených ponúk, obstarávateľ vyzve elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na 
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. 
 
Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny za dodanie predmetu 
zákazky upravené smerom nadol až do ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej 
aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny v Eur bez DPH 
automatizovaným vyhodnotením. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej 
aukcie sú uvedené v Prílohe č. 10. súťažných podkladov. 
 
Po ukončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač rozpíše svoje jednotlivé časti cien do Prílohy 
č.5 k rámcovej dohode a zašle ju podpísanú verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dni 
prostredníctvom IS EVO.  
 
Ceny jednotlivých položiek musia byť upravené (znížené) pomerovo na základe výsledku 
elektronickej aukcie, percentuálna výška zníženej ceny celkom bude premietnutá do každej 
jednotkovej ceny (napr. ak bude celková cena v elektronickej aukcii znížená o 8,5%, po 
elektronickej aukcii budú všetky jednotkové ceny znížené o 8,5% oproti jednotkovým 
cenám v úvodnej ponuke). 
 
V prípade, ak uchádzač v úvodnej ponuke predloží pre konkrétnu položku nulovú hodnotu, 
tak hore uvedené pravidlo sa nepoužije pre konkrétnu položku, ale len na položky, ktoré 
mali hodnotu vyššiu ako nula. 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží v elektronickej aukcii za dodanie predmetu 
zákazky najnižšiu cenu za celý predmet zákazky zaokrúhlenú na 4 (štyri) desatinné miesta. 
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F.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE 

 
Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

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

predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo 

úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o 

VO.  

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné 

nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych 

subjektov. 

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. 

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. 

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 

zákona, uchádzač(so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 

ods. 2 písm. a), b), c) a e)zákona o VO. 

Za účelom získania dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov 

fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 týchto 

súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu 

a prokuristu. 

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických 

osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú 

osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 

ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii).  

 

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného 

postavenia elektronicky do systému EVO ver. 18.0. v pdf. naskenovanej forme originálov alebo 

úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak. 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 

 
Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

IČO  

Právna forma  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje 

 

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého bol uchádzač založený 

 

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom 
počas verejného obstarávania 

 

Kontaktná adresa:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón, email 
 

  

V............................, dňa ................ 

 

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

meno, funkcia 

 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 44 z 57 
 

Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
  

Názov predmetu zákazky: Dodávka zemného plynu  

Identifikačné údaje uchádzača:  

Názov:      ........................................................................  

Adresa:      ........................................................................  

IČO:       ........................................................................  

Telefón , email     ....................................................................... 

Kritériom je najnižšia cena ktorá sa stanoví ako pevná cena a obsahuje: cenu za komoditu, 
cenu za prepravu (SOPp), cenu za služby obchodníka Euro bez DPH/MWhza dodanie 
predmetu zákazky v Eurách bez služieb súvisiacich s distribúciou a ostatných 
regulovaných poplatkov – spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty.  
 
Cena za distribúciu a ostatné regulované poplatky nie sú súčasťou ponuky uchádzača a tieto budú 
úspešnému uchádzačovi uhrádzané v súlade s platnou právnou normou.  
 
 
Pozn.: Verejný obstarávateľ požaduje: 

 sumy uvádzať zaokrúhlené na 4 desatinné miesta, 

 jednotkovú cenu platnú na 24 mesiacov,  

 pre kategóriu odberu M3,M7, MT1-8 požadujeme jednu jednotkovú cenu za komoditu, 

 pre kategóriu odberu S,S9 požadujeme jednu jednotkovú cenu za komoditu, 

 položky (FMSd)-fixná mesačná sadzba tvoriaca cenu za služby súvisiace s distribúciou 
SOPd– sadzba za odobratý plyn tvoriaca cenu za služby súvisiace s distribúciou a SOPs – 
sadzba za odobratý plyn tvoriaca cenu za služby súvisiace s prepravou nie sú zahrnuté v 
celkovej cene, avšak budú účtované podľa aktuálnych sadzieb platných pre príslušný rok 
 

 
Uchádzač vyplní prílohu č. 2a Návrh na plnenie kritérií v súbore excel a zároveň uvedie 
v Prílohe č. 2 celkovú cenu v EUR bez DPH za 24 mesiacov.  
 

  
Cena (zaokrúhlená na 4 (štyri) desatinné 
miesta) bez DPH v EUR 

 

Celková cena v Euro bez DPH 
(za 24 mesiacov) 

 

 

 
 
 
V...........................................dňa............. ..................................................................  

    /meno, priezvisko podpis, pečiatka/*  
 
_______________________________________________________________________  
 
*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch 
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok 
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Príloha č. 3 súťažných podkladov 

 
 

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

 

Obchodné meno: 

 

Adresa spoločnosti: 

 

IČO: 
 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
„Dodávka zemného plynu“ zverejnenej vo Vestníku číslo XXX/2020 zo dňa XX.XX.2020 pod 

značkou XXXXXX - MSS, realizovanej ako nadlimitná zákazka, 

 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými 
kapacitami. 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 
% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1     

2     

3     

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
plniť)a akmá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora. 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................., dňa ............... 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

                                                      
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

 

Obchodné meno : 

 

Adresa spoločnosti : 

 

IČO : 

 
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov 

 
1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na predmetu zákazky „Dodávka 
zemného plynu“ zverejnenej vo Vestníku číslo XXX/2020 zo dňa XX.XX.2020 pod značkou 
XXXXXX - MSS, realizovanej ako nadlimitná zákazka, sme vytvorili skupinu dodávateľov 
a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych 
subjektov:   

 

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

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

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že 
pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej 
budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať 
na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní 
zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 
 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. 
Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností 
uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane 
zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

 

 

 

 

V......................... dňa............... 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 
  

                                                      
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Príloha č. 5 súťažných podkladov 
 

Plná moc  
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, 
zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov 
štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj 
o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho 
orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, 
IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých 
členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Dodávka 
zemného plynu“ zverejnenej vo Vestníku číslo XXX/2020 zo dňa XX.XX.2020 pod značkou 
XXXXXX - MSS, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo 
zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

 

 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

 

 

 

V .................... dňa ........................... 

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

podpis splnomocniteľa 

 
 
 
 
 
Plnomocenstvo prijímam:  
 
 
 
 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 
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Príloha č. 6 súťažných podkladov 
 
 
Uchádzač/skupina dodávateľov: 
 
Obchodné meno : 
 
Adresa spoločnosti : 
 
IČO : 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že uchádzač 
 

- súhlasí s podmienkami súťaže uvedenými v týchto súťažných podkladoch v zákazke s názvom 
„Dodávka zemného plynu“, zverejnenej vo Vestníku číslo XXX/2020 zo dňa XX.XX.2020 pod 
značkou XXXXXX - MSS. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptuje a v prípade 
úspechu v tomto verejnom obstarávaní sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 
k podpisu rámcovej dohody,  

- berie na vedomie, spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré ako uchádzač 
uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe, 

- predložením ponuky prehlasuje, že zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb 
(subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov 
uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

- predkladá len jednu ponuku, nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, 

- nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle § 23 ods. 3 zákona o VO (ďalej len „zainteresovaná 
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu postavenia vo verejnej súťaži, 

- neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

- bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 

 

 

 

V ........................., dňa ............... ............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis
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Príloha č. 7 súťažných podkladov 
 

 
Informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb 

 
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje dotknutým osobám, ktorých osobné údaje bude verejný 
obstarávateľ ako prevádzkovateľ spracovávať, informácie podľa článku 13 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), resp. ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov). 
 
Táto informácia vysvetľuje, akým spôsobom spracúva verejný obstarávateľ ako prevádzkovateľ pri 
verejnom obstarávaní osobné údaje. Pri spracúvaní osobných údajov sa verejný obstarávateľ riadi 
primárne nariadením GDPR a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. 
 
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi (prevádzkovateľom je verejný obstarávateľ): 
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 0035022 
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 
gdpr@msupezinok.sk; tel. č. +421 33 6901 203 
 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane 
osobných údajov. 
 
Účel spracúvania osobných údajov: 
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou pre zabezpečenie procesu 
verejného obstarávania tak, ako ho definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). V rámci procesu verejného obstarávania musia uchádzači napr. 
preukázať osobné postavenie, ktoré je požadované podľa zákona o verejnom obstarávaní. V 
rámci preukazovania splnenia vyššie uvedených podmienok účasti, ako aj v rámci iných povinností 
vyplývajúcich pre uchádzačov zo súťažných podkladov, uchádzači predkladajú doklady, ktoré 
obsahujú aj osobné údaje fyzických osôb. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač 
povinný poskytnúť osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné najmä na vyhodnotenie jeho ponuky. Ak v 
prípade neposkytnutia osobných údajov v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch v rámci 
preukazovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní nedôjde k preukázaniu 
splnenia podmienok účasti, je verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní povinný uchádzača z verejného obstarávania vylúčiť. 
 
Identifikácia príjemcu osobných údajov: 
Osobné údaje získané v rámci procesu verejného obstarávania sprístupňuje verejný obstarávateľ 
len v nevyhnutnej miere svojim zamestnancom, t. j. osobám, ktoré poveruje vykonaním 
jednotlivých úkonov v procese verejného obstarávania. 
 
V nadväznosti na plnenie povinností, ktoré verejnému obstarávateľovi vyplývajú z legislatívy 
Slovenskej republiky a legislatívy EÚ verejný obstarávateľ poskytne kompletnú dokumentáciu, 
obsahujúcu predložené ponuky uchádzačov k predmetnej súťaži vrátane osobných údajov 
oprávneným osobám na výkon kontroly a to: 

a) Úradu pre verejné obstarávanie; 

b) Najvyššiemu kontrolnému úradu; 

c) osobám prizvaným alebo povereným orgánmi/subjektami uvedenými v písm. a) a b) 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

Nakoľko v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa jednotlivé fázy/procesy verejného 
obstarávania vrátane dokumentov (ponúk) uchádzačov zverejňujú, verejný obstarávateľ týmto 
informuje uchádzačov a všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje budú spracovávané 
v procese verejného obstarávania, že budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa vedenom 
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
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V súvislosti so zverejňovaním ponúk, zmlúv a ostatných dokladov, verejný obstarávateľ 
upozorňuje dotknuté osoby, aby sa dôkladne oboznámili s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania a časťami súťažných podkladov, v ktorých sa od uchádzačov vyžaduje poskytnutie 
osobných údajov.  
 
Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii: 
Verejný obstarávateľ neplánuje vykonať cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín 
mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Zverejnenie 
údajov na stránke www.uvo.gov.sk, ktorý je verejne prístupný nie je možné považovať za prenos 
vo vlastnom slova zmysle. Hoci k nemu majú prístup i osoby mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru, túto skutočnosť verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní dokumenty a doklady k predmetnej zákazke verejný 
obstarávateľ bude uchovávať po dobu 10 rokov po uzavretí rámcovej dohody, ak osobitný predpis 
podľa § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
93/2017 Z. z. neustanovuje inak.  
 
 
Spôsob získania osobných údajov: 
Osobné údaje získava verejný obstarávateľ výlučne od dotknutých osôb, t. j. dotknuté osoby mu 
ich sami poskytnú ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní.  
 
Práva dotknutej osoby:  
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, je dotknutou osobou. Dotknutá osoba 
má právo: 

a) kedykoľvek požadovať prístup k jej osobných údajom, 

b) žiadať opravu jej osobných údajov, ak sú nesprávne, alebo sa zmenili, 

c) požiadať o vymazanie jej osobných údajov pred dobou uchovávania osobných údajov, ak 
už neexistuje dôvod, pre ktorý by mali byť spracúvané, 

d) požadovať obmedzenie spracúvania jej osobných údajov v súlade s § 24 zákona o 
ochrane osobných údajov, 

e) namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. 

 
V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov bol porušený 
zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, má právo podať návrh na začatie 
konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, 
so sídlom Hraničná 12, Bratislava. Neuskutočňuje sa automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovania osobných údajov podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, 
ak dotknutá osoba chce uplatniť svoje práva, môže tak urobiť u verejného obstarávateľa 
(prevádzkovateľa) na adrese: 
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 0035022 
alebo e-mailom na adrese: gdpr@msupezinok.sk, +421 33 6901 203 
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Príloha č. 8 súťažných podkladov 
 
 
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 
Predmet zákazky: „Dodávka zemného plynu“ 
 

 
UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV 

 
na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 
 

Podpísaním tohto súhlasu ja ....................................ako štatutárny zástupca uchádzača 
......................................, so sídlom ........................................., IČO: ............................................ 
udeľujem súhlas oprávnenému subjektu, t.j. verejnému obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby 
v zmysle § 32, ods. 1, písm. a) ZVO. 
Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov 
vykonaných v rámci zákona. 
        Údaje o  fyzickej osobe udeľujúcej súhlas: 

Meno:  Dátum narodenia:   

Terajšie priezvisko:  Rodné číslo:  

Rodné priezvisko:  Prezývka: 

- Číslo občianskeho preukazu/pasu:  

Pohlavie:  Štát narodenia:  

Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:  
Okres narodenia v SR alebo štát 
narodenia:  

                            Obec:  Miesto narodenia:  

                             PSČ:  - 

        Údaje matky žiadateľa:   Údaje otca žiadateľa: 

Meno:  Meno:  

Priezvisko:  Priezvisko:  

Rodné priezvisko:   

 
 
 
Poučenie: 
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2010 Z .z. zákon o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba vykonávajúca funkciu 
štatutárneho orgánu udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo 
možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o  poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom 
overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO 
prostredníctvom informačného systému verejnej správy.  
Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a 
správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na 
posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO. 
Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu  nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou 
akciou, čo môže mať dopad na splnenie podmienky poskytnutia príspevku. 
 
V ............................, dňa ..................... 
 
 



Verejný obstarávateľ:  
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie“ 

 

Strana 52 z 57 
 

 

Príloha č. 9 súťažných podkladov 
 

 

          

ODBERNÉ MIESTO – OM  (PLYN) 

Poradové 
č. OM 

POD kód OM Adresa OM 

Spotreba v 
KWh za 12 

mesiacov (rok 
2019) 

Typ tarify 

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022, štatutárny 
orgán - primátor:Ing. arch. Igor Hianik Email: igor.hianik@msupezinok.sk tel. č.: 
033/6901100; kontaktná osoba: silvia.sindlerova@msupezinok.sk 

1. SKSPPDIS000110107595 Bratislavská 22 73539 MT5 

2. SKSPPDIS000110113855 Cajlanská 95 59114 MT4 

3. SKSPPDIS000110113856 Hrnčiarska 44 38597 MT4 

4. SKSPPDIS000110106580 Kollárova 1 88575 MT7 

5. SKSPPDIS000110106581 Kollárova 1/A 56607 MT4 

6. 
SKSPPDIS000110102853 

Radničné 
námestie 7 452606 MT8 

7. SKSPPDIS000110109959 Komenského 23 80079 MT6 

8. SKSPPDIS000110109960 Cajlanská 88 44134 MT3 

9. SKSPPDIS000110109961 Holubyho 22 10181 MT1 

10. SKSPPDIS000110106190 M.R.Štefánika 10 306446 MT7 

11. SKSPPDIS010110003134 M.R. Štefánika 1 16675 MT3 

12. 
SKSPPDIS010110003546 

Radničné 
námestie 9 189201 MT7 

Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508, 
štatutárny orgán - riaditeľka: Mgr. Zuzana Majerníková, email: 
epicentrum.pezinok@gmail.com,  tel.č.: 0948 222 117 

13. 
SKSPPDIS000110107580 

Mladoboleslavská 
3 87 890 MT7 

Materská škola, Vajanského 16, 902 01 Pezinok, IČO: 42355478, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Mgr. Jana Luzová, email: msvajanskeho@azet.sk,  tel.č.:  0917 601 770 

14. SKSPPDIS000110107579 Vajanského 16 121 550 MT7 

Materská škola, Svätoplukova 51,902 01 Pezinok, IČO: 42355460, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Lýdia Babalová, email: mssvatoplukova@azet.sktel.č.: 0905 444 814 

15. SKSPPDIS000110107578 Svätoplukova 51 7 756 MT2 

Materská škola, Záhradná 34, 902 01 Pezinok, IČO: 42355494, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Jarmila Stražayová, email: mszahradna@gmail.com,   tel.č.: 0917 825 654 

16. SKSPPDIS000110107577 Záhradná 34 8 055 MT2 

Materská škola, gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok, IČO: 42355451, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Bc. Edita Varechová, email: mspeknika@azet.sk,   tel.č.: 0915 712 310 

17. SKSPPDIS000128685560 Cajlanská 7 23 073 MT3 

18. SKSPPDIS000110114287 Cajlanská 7 49 251 MT4 

19. SKSPPDIS000110107573 gen. Pekníka 2 112 892 MT7 

 Materská škola, Bystrická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 42355443, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Mgr. Andrea Hájičková, email: msbystrickapk@centrum.sk, tel.č.:  
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033/6901910 

20. SKSPPDIS000110107572 Bystrická 1 142 999 MT7 

 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika 9, 902 01 Pezinok, 
IČO: 30792746, štatutárny orgán - riaditeľka: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art., email: 
zuspezinok@gmail.com   tel.č.:  033/6412256 

21. SKSPPDIS000110108975 M. R. Štefánika 9 235460 MT8 

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277, 
štatuárny orgán: Ing. Juraj Pátek, email: juraj.patek@pmspezinok.sktel.č.: 
0903724542 

22. SKSPPDIS000130020122 Hollého 2 45777 MT8  

Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36062162, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Mgr. Ingrid Jurčová, email: zsnabielenisku@gmail.com  tel.č.:  033/6404729 

23. SKSPPDIS000110106707 Na bielenisku 2 3698,5 MT3 

Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 01 Pezinok, IČO: 36063924, 
štatutárny orgán - riaditeľ: Mgr. Gabriela Fornerová, email:  zsgrinava@gmail.com  
tel.č.: 033/6400688 

24. SKSPPDIS000110112390 
Štúrová 32 
Pezinok 147966 M7 

25. SKSPPDIS000110106932 Orešie 4  504853 MT8 

26. SKSPPDIS000110113821 Orešie 4  9300 M3 

Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, IČO: 42129168, štatutárny 
orgán - riaditeľka: Mgr. Monika Luknárová  email: riaditel@pkcpezinok.sktel.č.: 
033/6413949 

27. SKSPPDIS000130020163 Holubyho 42 772903 S9 

Základná škola, Fándlyho 11,902 01 Pezinok, IČO: 36002201, štatutárny orgán - 
riaditeľ: Ing. Monika Hlúšková, email: sekretariat@zsfandlyho.sktel.č.: 033/6412253 

28. SKSPPDIS000110106665 Fándlyho 11 52544 MT4 

Základná škola, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, IČO: 36062171, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Mgr. Katarína Volánková, email: skola@zsjanakupeckeho.sktel.č.: 
033/64037688 

29. SKSPPDIS000110106575 Kupeckého 74 18 439 MT3 

30. SKSPPDIS030110022020 Kupeckého 74 592 923 S 

Materská škola, Za hradbami 1, 902 01 Pezinok, IČO: 42355486, štatutárny orgán - 
riaditeľka: Mária Nogová, email: maja.nogova@centrum.sktel.č.: 0908 410 305 

31. SKSPPDIS000110107575 Za hradbami 1 9907 MT2 

32. SKSPPDIS000110107574 Za hradbami 2 5268 MT2 

33. SKSPPDIS000110107576 Holubyho 49 47019 MT4 

Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok, IČO: 30853362, štatutárny orgán 
- riaditeľ: RNDr. Dušan Chudý, email:dusan.chudy@mpspezinok.sktel.č.:  0905255614; 
kontaktná osoba: miriam.blahovska@mpspezinok.sk 

34. SKSPPDIS5000110114491 Hroznova 5 112085 MT7 

35. SKSPPDIS5020119000352 Hroznova 13 116246 MT7 

36. SKSPPDIS000110114074 Hroznova 9 129160 MT7 

37. SKSPPDIS000110113645 Hroznova 11 108181 MT7 

38. SKSPPDIS010110008164 Školská 6-5 135512 MT7 

39. SKSPPDIS010110008976 Trnavská 22 201499 MT7 

40. SKSPPDIS010110011360 K.Franklovej 1 104610 MT6 

41. SKSPPDIS010110011631 K.Franklovej 3 104902 MT6 
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42. SKSPPDIS010110013876 K.Franklovej 5 96815 MT6 

43. SKSPPDIS010110008350 Holubyho 16 222289 MT7 

44. SKSPPDIS000110109001 Hroznova 3 125010 MT7 

45. SKSPPDIS010110015893 E.Suchoňa 1 92611 MT5 

46. SKSPPDIS010110017301 Veltlínska 3 75720 MT6 

47. SKSPPDIS020119000263 Zumberská 1 194966 MT7 

48. SKSPPDIS000110112277 Orešie 34 101965 MT6 

49. SKSPPDIS010110008833 Silvanova 7-21 99108 MT6 

     

   

6435,95MWh 
 

   

12871,91MWh 
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Príloha č. 10 súťažných podkladov 
 
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk vyzve verejný obstarávateľ všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky spĺňajú určené podmienky na účasť v procese elektronickej aukcie (ďalej aj ako 
„evoAukcia“) a neboli vylúčené. Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky elektronickú 
aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.  
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete 
prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné 
informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v 
„Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia“ (link na príručky: 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html). 
 
1. Účel a predmet evoAukcie 
1.1 Účelom evoAukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa 
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.  
1.2 Verejný obstarávateľ skutočnosť, že použije elektronickú aukciu, uviedol v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania 
1.3 EvoAukcia je realizovaná prostredníctvom systému EVO. Základné informácie týkajúce sa 
realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v „Príručke Záujemca/Uchádzač - 
elektronická aukcia“, ktorá sa nachádza na webovej stránke: 
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2165/ManualEAukcia_Uchadzac_1910.  
1.4 Predmet evoAukcie na vyhodnotenie ponúk v rámci evoAukcie bude uvedený vo výzve na 
účasť v evoAukcii, prípadne v jej prílohe.  
1.5 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky s DPH. 
Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 
1.7 V rámci systému EVO bude použitá evoAukcia na najnižšiu cenu, otvorený typ. 
 
2. Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk  
2.1 Pred otvorením evoAukcie verejný obstarávateľ vykoná úvodné úplné vyhodnotenie ponúk v 
súlade s § 53 a § 54 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.  
2.2 V rámci nastavenia evoAukcie budú výsledky úvodného úplného vyhodnotenia ponúk 
uchádzačov nastavené ako vstupné hodnoty, ktoré budú záväzné. Uchádzač počas elektronickej 
aukcie môže predkladať nové ceny.  
 
3. Výzva na účasť v evoAukcii 
3.1 Na účasť do evoAukcie budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhodnotení komisiou na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk, že splnili podmienky účasti, a 
ktorých ponuky neboli vylúčené pre každú časť zvlášť.  
3.2 Po otvorení evoAukcie odošle systém EVO uchádzačom správu o otvorení evoAukcie 
obsahujúcu odkaz na výzvu na účasť v evoAukcii. Systém EVO zasiela správu o otvorení 
evoAukcie ako e-mailovú správu na e-mailovú adresu, ktorú uchádzač uviedol pri registrácií do 
portálu ÚVO. Správa o otvorení evoAukcie zasielaná uchádzačom obsahuje linku na web stránku 
výzvy na účasť v evoAukcii a linku na web stránku príslušnej evoAukcie.  
3.3 Pozvaní uchádzači postupujú podľa inštrukcií uvedených vo výzve na účasť v evoAukcii a jej 
prílohách.  
3.4 Po otvorení evoAukcie je definícia parametrov evoAukcie, predmet evoAukcie, zoznam 
vyzvaných uchádzačov evoAukcie a obsah výzvy na účasť v evoAukcii nemenný.  
3.5 Výzva na účasť v evoAukcii v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je v 
systéme EVO implementovaná ako web stránka obsahujúca dokument samotnej výzvy, ktorá je 
prístupná len prihlásenému uchádzačovi v evoAukcii. Výzva je prístupná po otvorení evoAukcie.  
3.5.1 Súčasťou výzvy môžu byť prílohy k výzve. Prílohou sa rozumie dokument, ktorý sa nachádza 
na web stránke výzvy na účasť v evoAukcii.  
3.5.2 Príloha obsahuje informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné oznámiť 
uchádzačom pred začiatkom evoAukcie, resp. ktorá môže upresňovať tento aukčný poriadok. 
Príloha k výzve môžu byť:  

- spoločná a rovnaká pre všetkých uchádzačov alebo  
– patrí a je prístupná len pre uchádzača, ktorému bola zaslaná výzva.  

 
4. Individuálne pripojenie k používanému elektronickému zariadeniu  
4.1 Technické požiadavky a pripojenie  
4.1.1 Počítač, prostredníctvom ktorého sa bude realizovať účasť v evoAukcii musí byť pripojený na 
verejnú dátovú sieť Internet.  
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4.1.2 Pre bezproblémový priebeh účasti v rámci evoAukcie je potrebné použiť niektorý z 
nasledujúcich podporovaných webových prehliadačov:  

 
Microsoft Edge verzia 40 alebo vyššia,  

lebo vyššia,  
 

 
 

4.1.3 V internetovom prehliadači je potrebné mať povolený javascript. EvoAukcia sa pri otvorení 
zobrazí v slovenskom jazyku a je možné ju prepnúť do anglického jazyka. Desatinné miesta sa 
oddeľujú čiarkou.  
4.2 Uchádzači vstúpia na príslušnú web stránku evoAukcie v systéme EVO, ktorá je uvedená vo 
výzve na účasť v evoAukcii.  
4.3 Na príslušnú web stránku evoAukcie môže uchádzač vstúpiť kliknutím na linku uvedenú vo 
výzve na účasť v evoAukcii. Uchádzači sa musia prihlásiť svojím prihlasovacím menom a heslom. 
Prihlasovacie heslo uchádzača je to isté, ktoré uviedol pri registrácii na portál ÚVO.  
4.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby si nastavili svoj počítač a aplikáciu pre 
prácu s elektronickou poštou tak, aby e-maily zasielané systémom EVO neboli kvalifikované ako 
spam a neboli presmerované do nevyžiadanej pošty, resp. aby si uchádzači overovali doručenú 
poštu aj v priečinku nevyžiadanej pošty.  
 
5. Začiatok evoAukcie 
5.1 V súlade s § 54 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní evoAukciu možno realizovať nie skôr 
ako dva celé pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v evoAukcii. V prípade, že sa 
uchádzač prihlási na stránku evoAukcie (otvorí doručenú linku) pred otvorením aukčnej siene 
alebo po jej uzavretí, bude táto stránka zobrazená v pasívnom móde – nebude možné zadávať 
ponuky.  
5.2 Aukčná sieň sa otvorí až uplynutím dátumu a času stanoveného ako začiatok evoAukcie. Celý 
systém evoAukcie sa riadi časom na serveri evoAukcie.  
5.3 Systém EVO po otvorení aukčnej siene rozpošle e-mailovú správu o otvorení aukčnej siene. 
E-mailová správa má len informatívny charakter, uchádzač sa môže prihlásiť do aukčnej siene aj 
bez doručenia tejto e-mailovej správy. Prípadné nedoručenie tejto e-mailovej správy o otvorení 
aukčnej siene nie je technickou chybou. Ide len o informatívnu e-mailovú správu.  
5.4 Informácie o termínoch evoAukcie a informácia o systémovom čase na serveri evoAukcie sú 
zobrazené v aukčnej sieni.  
 
6. Priebeh evoAukcie 
6.1 Verejný obstarávateľ nesmie zasahovať do priebehu evoAukcie a nebude vykonávať zmeny v 
zadaných ponukách uchádzačov a to ani na požiadanie uchádzača.  
6.2 Verejný obstarávateľ nebude v priebehu evoAukcie odpovedať uchádzačom na ich otázky 
týkajúce sa evoAukcie zaslané poštou, e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom.  
6.3 Uchádzači sú povinní priebežne sa oboznamovať s obsahom e-mailových správ, ktoré im 
systém EVO automaticky vygeneruje a zašle na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii na 
portáli ÚVO. E-mailové správy v priebehu evoAukcie môžu obsahovať rôzne oznamy a 
usmernenia od verejného obstarávateľa, ktoré sú publikované prostredníctvom komunikačného 
modulu elektronickej aukcie systému EVO. Tie isté správy sú dostupné aj v prostredí evoAukcie – 
v aukčnej sieni v časti „Správy odoslané obstarávateľom pre všetkých uchádzačov“ a zároveň sa v 
aukčnej sieni uchádzačovi zobrazia v momente ich odoslania verejným obstarávateľom, ak také 
správy odošle počas evoAukcie.  
6.4 V priebehu evoAukcie môže byť uchádzačom sprístupnená informácia o najlepšej ponuke, 
ktorá je v danom čase aktuálna.  
 
6.5 V rámci evoAukcie na najnižšiu cenu nie je možné, aby uchádzači upravovali cenu smerom 
nahor a to ani v rámci jednotlivých položiek aj v prípade, že by celková cena spĺňala požiadavku 
na minimálny rozdiel oproti poslednej registrovanej ponuke uchádzača.  
6.6 Zároveň je zadané časové navýšenie ukončenia evoAukcie - 2 minúty.  
 
7. Ukončenie evoAukcie 
7.1 Ukončenie evoAukcie sa vykoná v súlade s vopred nastavenými parametrami evoAukcie, ktoré 
sú uvedené vo výzve na účasť v evoAukcii.  
7.2 Elektronická aukcia bude s otvoreným koncom s definovaným časovým navýšením ukončenia 
podľa bodu 6.6. Časové navýšenie umožní uchádzačom predkladať nové návrhy cien aj po 
uplynutí stanoveného konca evoAukcie v prípade, že nový návrh bude predložený pred uplynutím 
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daného časového navýšenia pred ukončením evoAukcie. Týmto dôjde k posunu stanoveného 
konca evoAukcie o stanovené časové navýšenie od predpokladaného času ukončenia evoAukcie.  
7.3 Po ukončení evoAukcie systém EVO vykoná výsledné automatizované vyhodnotenie ponúk v 
súlade s definovaným kritériom na vyhodnotenie ponúk za každú časť zvlášť.  
7.4 Systém EVO rozpošle každému uchádzačovi evoAukcie e-mailovú správu s informáciou o 
ukončení evoAukcie a odkazom na stránku ukončenej evoAukcie, kde je možné zobraziť aj 
výsledný protokol evoAukcie pre uchádzača. Výsledný protokol evoAukcie pre uchádzača bude 
pripojený aj do odoslanej emailovej správy s informáciou o ukončení evoAukcie.  
7.5 Po ukončení evoAukcie nie je uchádzačom v evoAukcii umožnené predkladať nové návrhy 
ponúk.  
7.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že ponuky predložené v posledných sekundách 
môžu, ale nemusia byť spracované systémom EVO. Keďže medzi časom odoslania ponuky z 
počítača uchádzača a časom prijatia ponuky v systéme EVO uplynie nejaký čas, ktorý je závislý 
od rýchlosti a kvality internetového pripojenia a samotného počítačového vybavenia, môže sa stať, 
že ponuky predložené v posledných sekundách budú systémom EVO prijaté po lehote na 
ukončenie evoAukcie ako takej a nebudú systémom EVO spracované. Uvedené nie je chybou 
systému EVO. Z uvedeného dôvodu je predkladanie ponuky v posledných sekundách evoAukcie 
na zvážení a zodpovednosti uchádzača.  
 
8. Úspešný uchádzač 
8.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude vyhodnotená evoAukciou a jej 
automatizovaným vyhodnotením ako ponuka s poradím na mieste, ktoré je v súlade s nastaveným 
počtom úspešných uchádzačov evoAukcie. Poradie ostatných uchádzačov na ďalších miestach sa 
stanoví evoAukciou a jej automatizovaným vyhodnotením.  
 
9. Ostatné podmienky a pravidlá  
9.1 Za technickú chybu systému EVO sa nebude považovať „zlyhanie počítača“ na strane 
uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie dodávky 
elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača alebo jeho 
neschopnosť zúčastniť sa evoAukcie. Preto sa uchádzačom odporúča mať pripravené záložné 
riešenie v prípade takejto situácie.  
9.2 Verejný obstarávateľ zruší výsledok evoAukcie a zopakuje celú evoAukciu v nasledujúcich 
prípadoch:  
9.2.1 Ak sa preukáže, že verejný obstarávateľ nesprávne nastavil parametre evoAukcie, ktoré sú v 
rozpore s výzvou na účasť v evoAukcii, alebo sú nesprávne zadané vstupné hodnoty uchádzača,  
9.2.2 Ak sa preukáže, že počas priebehu evoAukcie došlo k výpadku alebo technickej chybe 
systému EVO na strane prevádzkovateľa a prevádzkovateľ uvedenú skutočnosť potvrdí.  
9.2.3 Ak sa preukáže, že počas priebehu evoAukcie došlo k neštandardnému správaniu sa 
systému EVO, ktoré je v rozpore s príručkou prevádzkovateľa systému EVO, alebo sa zistí nová, 
doteraz neobjavená chyba v systéme EVO a prevádzkovateľ uvedenú skutočnosť potvrdí. Za 
chybu sa nepovažuje odlišné správanie sa aukčného systému EVO v porovnaní so správaním sa 
iného aukčného systému.  
 
10. Odporúčania  
10.1 Verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby mali počas evoAukcie k dispozícii potrebné 
osoby uchádzača, ktoré budú odborne, pozične, funkčne oprávnené rozhodovať o „vylepšení“ 
ponuky. „Vylepšená“ ponuka by mala uchádzačovi pokryť všetky náklady + primeraný zisk na 
zabezpečenie predmetu zákazky, a to ako po stránke kvalitatívnej, tak aj odbornej, časovej, vecnej 
a pod. Uchádzači by mali mať ešte pred začatím evoAukcie určenú cenovú hranicu, pod ktorú 
nemôžu svoje ceny znížiť, ak majú zabezpečovať predmet zákazky v určených medziach 
obchodných podmienok v zadefinovaných vecných a kvalitatívnych povinnostiach.  
10.2 Verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby sa po obdržaní výzvy na účasť v evoAukcii 
prostredníctvom systému EVO prihlásili do evoAukcie s cieľom overiť si prihlasovacie meno a 
heslo. Keďže medzi otvorením evoAukcie a otvorením aukčnej siene uplynú minimálne 2 celé 
pracovné dni, bude mať uchádzač viac času na riešenie prípadných problémov ako v prípade, ak 
to zistí až po otvorení aukčnej siene.  
10.3 Verejný obstarávateľ aj vzhľadom na bod 9.2 odporúča uchádzačom, aby si pripravili záložný 
scenár pre prípad poruchy (záložný počítač, záložné internetové pripojenie, plne nabitá batéria v 
notebooku pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie a pod.).  
10.4 Verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby v prípade neštandardného správania sa 
systému EVO, alebo podozrenia na chybu a pod. tento stav priebežne zdokumentovali vytvorením 
snímok obrazovky, ktoré budú použité pri preukazovaní neštandardného správania sa systému 
EVO.  


