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A.1 - Pokyny pre uchádzačov
Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
odbor verejného obstarávania
IČO:
00699021
Sídlo organizácie:
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Stanislav Oravec
Telefón:
02/ 5978 2895, 02/ 5978 2890
Fax:
02/ 5978 2899
E-mail:
stanislav.oravec@mzv.sk
2. Predmet zákazky
2.1.
Predmetom zákazky je nákup VN a NN silovej elektrickej energie v jednopásmovej tarife
(1T) v predpokladanom množstve 1 515 MWh počas trvania zmluvy vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do odberných miest
verejného obstarávateľa formou združenej dodávky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí
časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.
2.2.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 09310000-5 – Elektrická energia
3. Komplexnosť dodávky
3.1.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky.“
3.2.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
3.3.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
4.1.
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 210 000 € bez DPH.
5. Zdroj finančných prostriedkov
5.1.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
5.2.
Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5.3.
Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným platobným stykom na základe
preddavkových faktúr za podmienok uvedených v bode 9 návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu časti
B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.“
6. Typ zmluvy
6.1.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o združenej
dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku (vrátane
jej príloh), ktorá tvorí prílohu k časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“
súťažných podkladov.
6.2.
Zmluva bude uzavretá na dobu určitú a to na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy.
6.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: Za
účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača,
ktorý bude skupinou dodávateľov v zmysle § 31 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzavretím
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zmluvy požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah,
napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva
o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, že členovia skupiny
dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen
skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať. Skupina dodávateľov je povinná
určiť jedného z členov skupiny dodávateľov pre účely komunikácie s verejným obstarávateľom
počas verejného obstarávania a počas plnenia zmluvy. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto
zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny
dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu
uzatvárania zmluvy.
6.4.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
7.1.
Odberné miesta verejného obstarávateľa v Bratislave, a to: Hlboká cesta 2 a Pražská 1.
8. Druh zákazky
8.1.
Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Lehota viazanosti ponuky
9.1.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 28. 02. 2014.
9.2.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí záujemcov/uchádzačov o predĺžení lehoty
viazanosti ponúk.
Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
10.1.
Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 16
zákona o verejnom obstarávaní.
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1.
V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
alebo v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich
vysvetlenie. Poskytovanie informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany
verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou.
11.2.
Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť doručená do
podateľne verejného obstarávateľa alebo žiadosť doručená elektronicky na emailovú adresu
kontaktnej osoby podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania najneskôr do 31. 10. 2013 do
12:00 h. V žiadosti musí byť zrejmá identifikácia záujemcu (najmä: obchodný názov, sídlo a adresa,
telefonický a faxový kontakt, e-mailová adresa, kontaktná osoba a pod.). Odpoveď na žiadosť o
vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetkým známym záujemcom.
11.3.
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
12.1.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na predmet zákazky neuskutoční.
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Časť III.

Príprava ponuky

13. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky)
13.1.
Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá.“
13.1.1. V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzač predloží:
a)
súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho
mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí
sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),
b)
identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny):
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu,
kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
c)
vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 súťažných
podkladov; v prípade skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny
v tomto verejnom obstarávaní v zmysle vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 súťažných podkladov,
d)
doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania (podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie
podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom),
e)
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky podľa časti A.4 „Zábezpeka“,
f)
kontaktné údaje osoby uchádzača zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii
(meno, priezvisko, tel. číslo a emailovú adresu pre účely elektronickej aukcie podľa časti A.3
súťažných podkladov),
g)
podpísaný návrh zmluvy vrátane jej príloh bez vyplnenia údajov v článku 5 „Cena za
dodávku elektriny a obchodné podmienky“ podľa prílohy k časti súťažných podkladov B.3
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“. Návrh zmluvy musí byť podpísaný
štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom
spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri. Návrh zmluvy bude
doplnený o aktuálne údaje až po realizovanej elektronickej aukcii.
13.1.2. V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ uchádzač predloží:
a)
súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho
mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí
sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),
b)
vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy k časti A.2
súťažných podkladov,
c)
kópiu ponuky podľa bodu 19.3 týchto súťažných podkladov v elektronickej podobe (obe
časti ponuky).
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14. Vyhotovenie ponuky
14.1.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
14.2.
Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané
každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny
dodávateľov.
14.3.
Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
14.4.
Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené
kópie.
14.5.
Odporúča sa každú časť ponuky (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) pevne zviazať, aby:
 nebola rozoberateľná,
 nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky,
 tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá
je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača alebo rýchloviazač
doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený odtlačkom
pečiatky uchádzača).
15. Jazyk ponuky
15.1.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
15.2.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16.1.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v
EUR.
16.2.
Cena bude spracovaná podľa časti B.2 „Spôsob určenia ceny“.
17. Zábezpeka ponuky
17.1.
Zábezpeka ponuky bola verejným obstarávateľom stanovená vo výške 5000 EUR.
17.2.
Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.4 „Zábezpeka“.
17.3.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač v zmysle podmienok uvedených v časti A.4
„Zábezpeka“.
17.4.
Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky musia byť súčasťou časti ponuky označenej
slovom „Ostatné“.
17.5.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí zábezpeka naďalej zabezpečovať
viazanosť ponuky 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 lehota
viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku opakovane s predĺženou dobou
platnosti v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty
viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač nepredloží verejnému obstarávateľovi tento doklad
od banky v určenej lehote, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená v súlade s § 42 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
18. Náklady na ponuku
18.1.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
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18.2.
Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1. a predložené v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 21.2., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
Časť IV.

Predkladanie ponuky

19. Predloženie ponuky
19.1.
Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 20. osobne cez podateľňu alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1. a v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 21.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 21.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
19.2.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 21.1. verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.3.
Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na dátovom nosiči,
ktorý bude súčasťou ponuky v časti „Kritériá“ (CD ROM, DVD a pod.) vo formáte .pdf v zmysle
pokynov, ktoré sú uvedené na http://crdvo.uvo.gov.sk/, z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa
vkladať dokumenty do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní a z dôvodu povinnosti zverejňovania ponúk uchádzačov v profile po
uzavretí zmluvy podľa § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka predložená vo formáte
.pdf musí byť totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných
ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (treba
vymazať, resp. začierniť číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis). Ak
ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu
podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
20. Označenie obálky ponuky
20.1.
Uchádzač vloží obe časti ponuky (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“) do obalu. Obal ponuky
(t. j. obal celej ponuky, vo vnútri ktorého sa nachádza samostatný uzatvorený obal označený slovom
„Ostatné“ a samostatný uzavretý obal označený slovom „Kritériá“) musí byť uzatvorený,
nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.
20.2.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1. názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 21.1.,
20.2.2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny
dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
20.2.3. označenie „Verejná súťaž – neotvárať“,
20.2.4. označenie heslom verejného obstarávania „Dodávka elektrickej energie.“
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
21.1.
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor verejného obstarávania
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
(Úradné hodiny v podateľni sú: 07.30 do 15.30 h pondelok – piatok),
21.2.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12. 11. 2013 o 10.00 hod. SEČ.
21.3.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode
21.2., sa vráti uchádzačovi neotvorená.
22. Zmena a odvolanie ponuky
22.1.
Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez podateľňu alebo
zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Novú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. a na adresu podľa bodu 21.1.
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Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

23. Otváranie ponúk
23.1.
Pri vyhodnocovaní ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, preto je
otváranie ponúk neverejné v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Neverejné otváranie
ponúk a otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 12.11.2013 o 13.00 hod.
SEČ. Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní výlučne komisia verejného obstarávateľa bez
prítomnosti uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk
označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní,
vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bude otváranie ponúk v zmysle § 43 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní neverejné.
24. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24.1.
Verejným obstarávateľom menovaná komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
24.2.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní,
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia,
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti.
24.3.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
 ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za
každého člena skupiny osobitne (splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť),
 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
 ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
24.4.
V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa ustanovení § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
24.5.
V prípade, ak by komisia skonštatovala, že uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o tom, že bol z verejného
obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
24.6.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
24.7.
Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov
v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní).
25. Vyhodnotenie ponúk
25.1.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie
ponuky, ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení.
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25.2.
Ponuky budú vyhodnocované na základe požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti
ponuky a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.
25.3.
Komisia na vyhodnotenie ponúk posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača,
ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
25.4.
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich vyhodnotením.
Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za
zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.5.
Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia vyzve uchádzača na
opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.6.
O potrebe vysvetlenia ponuky komisia upovedomí uchádzača bezodkladne.
25.7.
V prípade potreby vysvetlenia ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 42
zákona.
25.8.
Vylúčený uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
25.9.
Komisia identifikuje uchádzačov, ktorých ponuky neboli zo súťaže vylúčené a ktorí majú
právo zúčastniť sa elektronickej aukcie.
25.10.
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:
•
Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení alebo
•
Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.
26. Podmienky elektronickej aukcie
26.1.
Elektronickej aukcii (Aukčnému kolu) bude predchádzať Prípravné kolo, ktoré slúži
k zadaniu vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor aukcie a to v súlade
s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v
elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e-aukčná
sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien. Každý uchádzač v Prípravnom
kole bude vidieť iba svoju ponuku a nemôže ju meniť.
26.2.
Počas elektronickej aukcie (Aukčného kola) bude môcť uchádzač meniť jednotkovú cenu
smerom nadol, a to cenu za 1 MWh silovej elektrickej energie (vrátane spotrebnej dane z elektriny
a DPH) v EUR . Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste. Poradie ostatných ponúk sa
určí v závislosti od ponukovej ceny nasledovne: Ponuka s druhou najnižšou cenou sa umiestni na
druhom mieste. Ponuka s treťou najnižšou cenou sa umiestni na treťom mieste atď.
26.3.
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné
miesta.
26.4.
Termín konania elektronickej aukcie (Aukčného kola) bude uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii (Pozvánke), ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné
dni pred konaním elektronickej aukcie po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov.
Elektronická aukcia bude realizovaná prostredníctvom aukčného portálu PROe.biz.
26.5.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží návrh na plnenie kritéria podľa prílohy k časti A.2
súťažných podkladov a s týmito cenami bude začínať elektronická aukcia.
26.6.
Každému uchádzačovi budú počas elektronickej aukcie (Aukčného kola) sprístupnené
najmä:
jeho cena v EUR vrátane spotrebnej dane a DPH za 1MWh silovej elektrickej energie,
- najnižšia cena v EUR vrátane spotrebnej dane a DPH za 1MWh silovej elektrickej energie,
- jeho aktuálne poradie,
- čas zostávajúci do konca elektronickej aukcie.
26.7.
Cena sa môže znižovať len smerom nadol, pri minimálnom znížení o 0,3 % z aktuálnej
hodnoty položky daného uchádzača. Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny nie je určený.
Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 30%. Upozornenie pri maximálnom
znížení ceny sa viaže k aktuálnej hodnote položky daného uchádzača.
26.8.
Čas trvania elektronickej aukcie bude 20 minút s možným predlžovaním za podmienok
uvedených v bode 26.9. tejto časti súťažných podkladov.
26.9.
Elektronická aukcia bude predlžovaná o 2 minúty vždy pri zmene poradia uchádzačov
v posledných 2 minútach.
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26.10.
Technické informácie: Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je
nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 a vyššej
- Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vyššej
- Google Chrome
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, nie však garantovaná. Ďalej je nutné mať v
prehliadači zapnuté cookies a javascript. Všetky ďalšie potrebné informácie uchádzač nájde na
stránke http://support.proe.biz.
26.11.
Všetky ďalšie potrebné a dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie budú
uchádzačom zaslané vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo v prípade potreby uskutočniť zmeny základných parametrov elektronickej aukcie. Tie budú
uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
26.12.
V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa (ktoré vie
verejný obstarávateľ preukázať) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo opakovať elektronickú
aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná
výzva podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky potrebné informácie o čase konania a priebehu
elektronickej aukcie budú uchádzačom oznámené prostredníctvom Výzvy na účasť v elektronickej
aukcii, ktorá bude uchádzačom zaslaná na e-mail. Za technické chyby, ktoré by mohli nastať na
strane uchádzača, verejný obstarávateľ nezodpovedá. Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo
na zmenu aukčného partnera, ktorý bude zabezpečovať elektronickú aukciu.
26.13.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pre prípad výpadku elektrického prúdu
alebo pripojenia na internet, zabezpečili náhradný elektrický zdroj a náhradné pripojenie na internet.
26.14.
V elektronickej aukcii sa budú zadávať hodnoty ako konečné ceny.
Časť VI.

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
27.1.
Verejný obstarávateľ je podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač
poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne 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. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom
obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Časť VII.

Prijatie ponuky a aplikácia zákona o verejnom obstarávaní

28. Uzavretie zmluvy
28.1.
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
28.2.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 45 zákona
o verejnom obstarávaní.
29. Zrušenie verejného obstarávania
29.1.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov
určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
29.2.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk,
ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú
neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak cena v ponuke
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úspešného uchádzača prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú
na predmet zákazky.
29.3.
Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
30. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
30.1.
Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Časť VIII.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

31. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy
31.1.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá
pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania
zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na
zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač
je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane
zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať
minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje
navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre
verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadaním si dokladov
§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné
obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Sankcie za porušenie vyššie uvedených pravidiel sú uvedené v návrhu zmluvy o združenej dodávke
elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku.
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Príloha k časti A.1
Uchádzač : ...............................................................................................................
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Dodávka
elektrickej energie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená
v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
Iba pre skupinu dodávateľov:

6. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť pre všetkých
členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb
oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred
uzatvorením zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy,
právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky
skupiny dodávateľov vyplývajúce zo zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky.
8. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie
................................................................. ,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny
a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet
zákazky „Dodávka elektrickej energie“.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
Verejná súťaž – Dodávka elektrickej energie
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Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní stanovil na
vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium – najnižšia cena:
Cena v EUR vrátane spotrebnej dane z elektriny a DPH za 1 MWh silovej elektrickej energie. Kritériom
na vyhodnotenie ponúk teda nebude cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované poplatky, ktoré sú
rovnaké pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Tieto náklady budú úspešnému uchádzačovi
uhrádzané v súlade s platnou právnou úpravou.
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý vo formulári „Návrh na
plnenie kritérií“ (tvorí prílohu k časti A.2 súťažných podkladov) uviedol, že po uzavretí zmluvy nebude
platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na
zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie cenu bez DPH a verejný obstarávateľ k
nej pripočíta aktuálnu výšku DPH stanovenú v súlade s právnym poriadkom SR.
Postup pri vyhodnotení ponúk:
1. Pred začatím elektronickej aukcie komisia verejného obstarávateľa vyhodnotí ponuky podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena vrátane spotrebnej dane z elektriny a DPH za 1 MWh
silovej elektrickej energie. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste. Poradie ostatných
ponúk sa určí v závislosti od ponukovej ceny nasledovne: Ponuka s druhou najnižšou cenou sa umiestni
na druhom mieste. Ponuka s treťou najnižšou cenou sa umiestni na treťom mieste atď.
2. Do elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zaradí iba tých uchádzačov, ktorí preukázali splnenie
podmienok účasti a ktorých ponuky neboli vylúčené. V elektronickej aukcii sa hodnotí kritérium cena
vrátane spotrebnej dane z elektriny a DPH za 1 MWh silovej elektrickej energie.
3. Úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou cenou, t. j. ponuka, ktorá sa po elektronickom vyhodnotení
v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste.
4. V prípade úspešného uchádzača, ktorý splnenie podmienok účasti preukázal čestným vyhlásením podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, po
vyhodnotení ponúk (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria (príloha k časti A.2 súťažných podkladov) na
priloženom formulári v časti ponuky „Kritériá“.
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Príloha k časti A.2
Návrh na plnenie kritérií
Údaje:
Obchodné meno uchádzača

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

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

cena za 1MWh
silovej elektrickej
energie v EUR bez
DPH a bez
spotrebnej dane z
elektriny

Spotrebná
daň z
elektriny

DPH

Celková konečná
cena za 1MWh
silovej elektrickej
energie v EUR
(vrátane
spotrebnej dane
z elektriny a DPH)

cena za 1 MWh silovej elektrickej
energie
zaokrúhlená
na
2
desatinné miesta

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH.

V ……………….…….. dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

.............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

doplniť podľa potreby

Poznámka:
-

uchádzač vyznačí, či po uzavretí zmluvy s verejným obstarávateľom bude alebo nebude
platiteľom DPH
dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria musí byť súčasťou časti ponuky „Kritériá“.
Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
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A.3 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za účasť uchádzača
v elektronickej aukcii

Za proces elektronickej aukcie uchádzača je zodpovedná nasledovná osoba:
Meno:
Priezvisko:
tel. číslo:
funkčná emailová adresa pre účely elektronickej aukcie:
Vyššie uvedená osoba sa oboznámila so systémom elektronickej aukcie a prečítala si pravidlá
uvedené v týchto súťažných podkladoch.
Vyššie uvedená osoba je oboznámená s hotline telefónnym číslom poskytovateľa e-aukčného
softvéru +421220255999 a v prípade technických problémov bude prednostne kontaktovať
prevádzkovateľa aukčného systému.

.................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Verejná súťaž – Dodávka elektrickej energie
16

A.4 - Zábezpeka
1.

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.

2.

Zábezpeka je stanovená vo výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur).

3.

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa
alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

4.
Spôsob zloženia zábezpeky:
4.1.
Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa:
4.1.1.
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej
pokladnici Bratislava:
Číslo účtu: 7000073623/8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 122013
Špecifický symbol: IČO uchádzača
Doplňujúce údaje: Zábezpeka ,,Dodávka elektrickej energie“.
4.1.2.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky spôsobom
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk.
4.1.3.
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 4.1.1.
a bodu 4.1.2. tejto časti súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže
vylúčená.
4.1.4.
Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa musí byť súčasťou ponuky.
4.2.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
4.2.1.
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka.
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou
zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti
bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk.
4.2.2.
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa
(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
4.2.3.
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 4.2.1. a bodu 4.2.2. tejto časti
súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená. Ak bankovú
záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky,
záručnú listinu vyhotoví v štátnom jazyku krajiny sídla banky. Takáto záručná listina musí
byť zároveň doložená prekladom do slovenského jazyka alebo českého jazyka.
4.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených bodov 4.1. alebo 4.2. tejto časti
súťažných podkladov.
4.4. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:
4.4.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
podľa bodu 4.1. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zábezpeku uvoľní
najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
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4.4.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky podľa bodu 4.2. tejto časti súťažných
podkladov, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
4.5. Podmienky uvoľnenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
4.5.1. Verejný obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní zábezpeku uchádzačovi do
siedmich dní, ak:
4.5.1.1.
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho
vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
4.5.1.2.
verejný obstarávateľ vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní
4.5.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne uvoľní zábezpeku uchádzačovi, keď zruší použitý postup
zadávania zákazky.
4.5.3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
4.6.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované
alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo
odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech,
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
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B.1 - Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom
množstve 1 515 MWh počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie
distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formou združenej dodávky.
Odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným množstvom dodávky elektriny (1515 MWh) a skutočne
odobratým množstvom elektriny na základe zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.
Úspešný uchádzač najneskôr k momentu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného
obstarávania predloží verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady v origináli alebo úradne overenej
kópií:
1. platné povolenie na podnikanie v energetike – dodávka elektrickej energie, ktoré ho oprávňuje
podnikať v oblasti elektroenergetiky podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom
distribučnej siete o distribúcií a prístupe do distribučnej sústavy počas plnenia zmluvy, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania,
3. čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom
prenosovej sústavy počas plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.
Nepredloženie vyššie uvedených dokladov zo strany úspešného uchádzača, bude v zmysle § 45 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní považované za neposkytnutie riadnej súčinnosti úspešného uchádzača
potrebnej na riadne uzatvorenie zmluvy a bude predstavovať dôvod na prepadnutie zábezpeky podľa § 36
ods. 4 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
A) Odberné miesto Hlboká cesta č. 2, Bratislava, číslo miesta dodávky: 24ZZS8066000000S, číslo
miesta spotreby: 3108066000
Ide o dodávku elektrickej energie (vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta
Hlboká cesta 2) z nízko napäťovej siete a to trvale z dvoch transformačných staníc TS 555 – Sokolská
a druhé napájacie vedenie z TS 1012 – Križkova.
B) Odberné miesto ul. Pražská č. 1, číslo miesta dodávky: 24ZZS60818880002 číslo miesta
spotreby: 3106081888
Ide o dodávku elektrickej energie VN do transformačnej stanice TS 1164 (ktorá je majetkom uchádzača)
o výkone transformátora 1 000 kVA, s menovitým vyšším napätím 22 kV a menovitým nižším napätím
0,42 kV. Napäťová sústava VN: 3/AC, 22 000 V, IT. Napäťová sústava NN: 3/AC 500/230 V, TN-C.
Technické údaje za odberné miesta verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto časti
súťažných podkladov.
Spotreba silovej elektrickej energie v odberných miestach verejného obstarávateľa za roky 2010 až 2012
a od januára 2013 do augusta 2013 tvorí prílohu č. 2 tejto časti súťažných podkladov.
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Príloha č. 1 k časti B.1
Technické údaje za odberné miesta Hlboká cesta 2 a Pražská 1:
Odberné miesto
Hlboká cesta 2

Pražská 1

3108066000

3106081888

24ZZS8066000000S

24ZZS60818880002

Z transformačných staníc

VN

Hlavný istič

2x ARION WL I 100S /1000A/

NS 1250H /1250 A/

Meranie

LZQJ-KB7640F0C1 – jal./ ET
401 J

LZQJ S1EH-00-MB-D407001M50/Q6

1119,825 MWh

395,482 MWh

Neurčuje sa

Max - 220 kW

Neurčuje sa

1. štvťrok/130 kW, 2. štvrťrok/200
kW, 3. štvrťrok/220 kW, 4.
štvrťrok/120 kW

3 fázy 500A

330,5 kW

C2-X3

X2

Číslo odberného
miesta
Číslo miesta dodávky
Pripojenie

Skutočnosť rok 2012
Štvrťhodinové
maximum
Štvrťročná
rezervovaná kapacita
Počet fáz a amperová
hodnota ističa alebo
Maximálna rez.
kapacita
Sadzba za distribúciu
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Príloha č. 2 k časti B.1
Spotreba silovej elektrickej energie na odberných miestach verejného obstarávateľa v rokoch 2010
až 2012 a za obdobie od januára 2013 do augusta 2013
Odberné miesto Pražská 1
obdobie spotreba
MWh v
roku 2010

spotreba MWh
v roku 2011

spotreba
MWh v roku
2012

Spotreba
MWh
v roku 2013

I.

28,831

23,086

22,744

30,617

II.

20,404

20,626

26,186

23,420

III.

18,147

21,443

19,510

22,078

I. Q

67,382

65,155

68,440

76,115

IV.

18,984

20,902

20,009

10,000

V.

24,824

31,990

34,611

30,040

VI.

36,537

41,307

44,875

32,180

II. Q

80,345

94,199

99,495

72,220

VII.

48,706

37,414

57,470

43,840

VIII.

40,640

41,485

54,037

46,670

IX.

23,711

34,799

40,279

113,057

113,698

151,786

X.

25,015

24,857

28,890

XI.

21,668

23,680

21,694

XII.

29,499

45,452

25,177

IV.Q

76,182

93,987

75,761

336,966

367,041

395,482

III.Q

celkom
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238,845

Odberné miesto Hlboká cesta 2
obdobie spotreba
MWh v
roku 2010

spotreba MWh
v roku 2011

spotreba
MWh v roku
2012

Spotreba
MWh
v roku 2013

I.

89,455

92,920

94,615

102,255

II.

83,055

83,275

90,615

90,750

III.

89015

88,145

91,025

92,400

I. Q

261,525

264,340

276,255

285,405

IV.

80,440

79,760

85,305

41,485

V.

84,945

85,300

93,425

91,235

VI.

86,190

80,245

91,355

93,145

II. Q

251,575

245,305

270,085

225,865

VII.

87,320

80,385

98,420

97,845

VIII.

86,430

82,510

93,755

97,400

IX.

80,215

82,070

89,630

253,965

244,965

281,805

X.

85,895

89,740

99,260

XI.

87,285

89,035

97,590

XII.

93,940

190,560

94,830

IV.Q

267,120

369,335

291,680

1 034,185

1 123,945

1 119,825

III.Q

celkom
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706,515

B.2 - Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena za 1 MWh silovej elektrickej energie uvedená v prílohe k časti A.2
súťažných podkladov, resp. suma uvedená uchádzačom do elektronickej aukcie je stanovená v súlade so
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena za 1 MWh silovej elektrickej energie je stanovená ako cena maximálna počas platnosti zmluvy
a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky podľa týchto
súťažných podkladov.
Do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako konečná cena.
Cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované poplatky nie sú súčasťou ponukovej ceny
uchádzača. Tieto náklady budú úspešnému uchádzačovi uhrádzané v súlade s platnou právnou
úpravou.
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B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači vo svojich ponukách predložili podpísaný návrh
zmluvy (vrátane jej príloh), ktorý tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov.
Nižšie uvedený návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení ho
dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
Uchádzači v ponuke časť „Ostatné“ nevypĺňajú údaje v článku 5 „Cena za dodávku elektriny
a obchodné podmienky“ návrhu zmluvy. Tieto údaje sa v aktuálnej podobe zapracujú do konečného
znenia zmluvy po ukončení elektronickej aukcie.
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Príloha č. 1 k časti B.3
Č. zmluvy: 734.570/2013-INSL

Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie
elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku
Zmluvné strany
Odberateľ
Názov:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
IČO:
00699021
DIČ:
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
700073623/8180
Zastúpený:
(ďalej len „Odberateľ“)
Dodávateľ
Sídlo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT banky:
Zastúpený:
(ďalej len „Dodávateľ“)
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie v
energetických odvetviach túto zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a
prenesení zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Zmluva“):
Článok 1
Základné ustanovenia

1.1

Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená podľa § 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 niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových
odvetviach“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť
elektroenergetiky.

1.2

Na účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so zákonom o
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energetike, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“), príslušnými
výnosmi, vyhláškami a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“)
a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
elektroenergetiku.

1.3

ÚRSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

1.4

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) je príslušný PDS, ku ktorej je pripojené
odberné miesto Odberateľa.

1.5

Prevádzkový poriadok PDS je dokument schválený ÚRSO, podľa ktorého sa riadi zabezpečenie
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb do odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový
poriadok PDS je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou (ďalej len „Prevádzkový
poriadok“).

1.6

Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS (ďalej len „Technické
podmienky“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslušného PDS je dokument
vypracovaný v súlade so zákonom o energetike a Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok
prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete.

1.7

Dodávateľ určí a oznámi odberateľovi najneskôr do 3 dní nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
oprávnenú osobu Dodávateľa vrátanej telefonického a emailového kontaktu na túto osobu.
Oprávnená osoba Dodávateľa vykonáva bezodplatne technicko-administratívneho poradcu, na
ktorého je odberateľ oprávnený obrátiť sa v prípade technických alebo administratívnych
problémov v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. Odberateľ určí a oznámi Dodávateľovi
najneskôr do 3 dní nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy oprávnenú osobu odberateľa vrátanej
telefonického a emailového kontaktu na túto osobu. Oprávnená osoba odberateľa plní úlohu
kontaktnej osoby pri plnení tejto Zmluvy.
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období:
a)

dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa uvedených v tejto Zmluve v dohodnutom
množstve, kvalite, čase a podľa podmienok tejto Zmluvy a poskytovať ďalšie služby podľa
tejto Zmluvy,

b)

prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa uvedené v
tejto Zmluve voči zúčtovateľovi odchýlok, odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným
množstvom dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy a skutočne odobratým množstvom elektriny
na základe tejto Zmluvy,

c)

zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s použitím sústavy
(ďalej len „distribučné služby“) od príslušného PDS.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa odobrať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom
množstve a čase a podľa podmienok tejto Zmluvy a zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a
za distribučné služby cenu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s predpismi na
základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave.
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Článok 3
Miesto plnenia
3.1

Miestom plnenia sú odberné miesta Odberateľa, a to:
a) odberné miesto Hlboká cesta č. 2, Bratislava, číslo miesta spotreby: 3108066000,
b) odberné miesto ul. Pražská č. 1, číslo miesta spotreby: 3106081888.
Článok 4
Dodávka elektriny

4.1

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny meradlom nachádzajúcim sa na odbernom
mieste.

4.2

Dodávateľ je povinný plniť ustanovenia bodu 2.1 v súlade s touto Zmluvou, ak je Odberateľ
pripojený k distribučnej sústave PDS.

4.3

Zmluvné strany si dohodli predpokladané celkové množstvo dodávky elektriny na obdobie
dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v množstve 1515 MWh, ktoré sa
Dodávateľ zaväzuje dodať do odberných miest Odberateľa podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy v súlade
s touto Zmluvou. Odberateľ nie je povinný od Dodávateľa odobrať v tomto bode uvedené
predpokladané množstvo elektriny. Dodávateľ nie je oprávnený sankcionovať odberateľa za
odber menšieho alebo väčšieho množstva elektriny ako je predpokladané celkové množstvo
elektriny alebo z tohto dôvodu zmeniť výšku ceny za dodávku elektriny.

4.4

Dodávky uvedené v tejto Zmluve sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo
obmedzené zo strany Dodávateľa len z dôvodov uvedených v zákone č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akékoľvek plánované prerušenie
dodávky elektriny je Dodávateľ povinný oznámiť písomne Odberateľovi najmenej 15 dní pred
plánovaným prerušením alebo obmedzením dodávky elektriny.

4.5

Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom subdodávateľ,
ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Dodávateľ je povinný Odberateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,
v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Dodávateľ v úmysle
zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie
Dodávateľa, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

4.6

Dodávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške päťtisíc (5000) EUR, a to za každé porušenie, ak
a)

Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom nový subdodávateľ nespĺňa
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

b)

Dodávateľ porušil alebo riadne a úplne nevykonal povinnosť uvedenú v bode 4.5 predložiť
písomné oznámenie o zmene subdodávateľa,

c)

Dodávateľ poruší alebo riadne a úplne nesplní niektorú svoju povinnosť uvedenú v bode 1.7.
Článok 5
Cena za dodávku elektriny

5.1

Cena za dodávku elektriny bola dohodnutá zmluvnými stranami ako jednotarifná a vo výške
........... EUR/MWh elektriny bez DPH a spotrebnej dane z elektriny (ďalej len „SpD“) (slovom:
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...................... EUR za MWh bez DPH a SpD), .................. EUR/MWh elektriny s DPH a SpD
(slovom: ...................... EUR za MWh s DPH a SpD)
5.2

Dodávateľ preberá zodpovednosť za vyrovnanie odchýlok Odberateľa v plnom rozsahu.

5.3

Dohodnutým obdobím pre vyhodnotenie odberu elektriny je obdobie dvanástich mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.4

K cenám za dodávku elektriny sa pri fakturácii pripočítava SpD podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia
zdaniteľného plnenia (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“).

5.5

Počas trvania tejto Zmluvy je odberateľ na základe § 10b zákona o verejnom obstarávaní povinný
vykonávať každých šesť mesiacov zisťovanie vývoja ceny za jeden MWh za rovnakých
obchodných podmienok ako sú uvedené v tejto Zmluve na relevantnom trhu a to formou
prieskumu trhu, pričom odberateľ vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na jeden MWh, ak v
čase ich zisťovania existujú.

5.6

Ak aritmetický priemer cien za jeden MWh troch najnižších cien zistených podľa bodu 5.5 je
nižší ako cena za jeden MWh uvedená v bode 5.1, vyhotoví odberateľ návrh dodatku k tejto
Zmluve, ktorým sa upraví cena za jeden MWh uvedená v bode 5.1 (ďalej len „návrh dodatku“). V
návrhu dodatku sa upraví cena za jeden MWh tak, že nová cena za jeden MWh bude vo výške
aritmetického priemeru cien za jeden MWh troch najnižších cien zistených podľa bodu 5.5 tejto
Zmluvy. Odberateľ doručí dodávateľovi oznámenie o novej cene za jeden MWh spolu s návrhom
dodatku.

5.7

Ak dodávateľ nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 5.6, je povinný do 30 dní od jeho
oboznámenia s novou cenou oznámiť odberateľovi svoj nesúhlas so znížením ceny. Ak dodávateľ
súhlasí so znížením ceny je povinný do 30 dní od oboznámenia s novou cenou oznámiť to
odberateľovi a doručiť odberateľovi v tejto lehote podpísaný návrh dodatku.

5.8

Ak dodávateľ nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku podľa bodu 5.8
alebo dodávateľ oznámi, že nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 5.6, odberateľ má právo
vypovedať túto Zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť doručením
výpovede.
Článok 6
Distribučné služby

6.1

Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí Odberateľovi distribučné služby do odberných
miest Odberateľa uvedených v bode 3.1 Zmluvy a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

6.2

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do odberných miest Odberateľa uvedených
v bode 3.1 Zmluvy do výšky ich maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Prílohe č. 1
Zmluvy - Technická špecifikácia dodávky elektriny (ďalej len „príloha č. 1“). Distribučné služby
sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým
poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa Technických podmienok PDS.

6.3

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť štvrťročné rezervované kapacity pre odberné miesta
Odberateľa vo výške uvedenej v prílohe č 1. Prekročenie dohodnutej štvrťročnej rezervovanej
kapacity sa bude riešiť v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a platným cenovým
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rozhodnutím ÚRSO.
6.4

Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu dohodnutej štvrťročnej rezervovanej kapacity,
najviac však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu
Dodávateľa alebo na kontaktnú e-mailovú adresu oprávnenej osoby Dodávateľa. Úprava
dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.

6.5

Distribučná sadzba: distribučné sadzby pre odberné miesta Odberateľa sú stanovené v súlade
s rozhodnutím ÚRSO a sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy.

6.6

Dohodnutý účinník: 0,90-1,00.

6.7

Odberateľ je podľa Zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia a za
dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

6.8

Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa zákona o energetike,
pravidiel trhu s elektrinou a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.9

Odberateľ sa zaväzuje riadiť sa podmienkami v Zmluve, Prevádzkovým poriadkom príslušného
PDS, Technickými podmienkami a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave.

6.10

Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych predpisov –
a to § 20 Zákona o energetike a vyhlášky MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach
zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri
vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve
pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej
situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na
odstránenie krízovej situácie.
Článok 7
Cena za distribučné služby

7.1

Dodávateľ účtuje Odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými cenovými
rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované PDS podľa sadzby
dohodnutej v tejto Zmluve.

7.2

Dodávateľ účtuje Odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa platného
cenníka služieb distribúcie príslušného PDS (ďalej aj „cenník služieb distribúcie“).

7.3

Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúcie sú uverejnené na internetovej stránke
príslušného PDS.

7.4

Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas
zmluvného obdobia, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami
príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.

7.5

Dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribúcie príslušného PDS upraviť
fakturovanie ceny Odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka.

7.6

Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii
pripočítava DPH v súlade s platnými zákonmi.
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Článok 8
Meranie elektriny a odpočty
8.1

Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ po splnení
ustanovených technických podmienok merania elektriny príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť a
umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o energetike.
Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné náklady.

8.2

Odber elektriny sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

8.3

Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov
merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny a Distribučných
služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým
poriadkom a za prítomnosti oprávnenej osoby odberateľa. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny
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.

8.4

Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia
zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne
ohlásiť Dodávateľovi.

8.5

Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať
Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 10 dní zabezpečiť
preskúšanie určeného meradla.

8.6

Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a určenému
meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom a zákonom o energetike na účel vykonania
kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny na
základe písomného oznámenia Dodávateľa doručeného Odberateľovi aspoň 7 dní pred
vykonaním kontroly, výmeny, odobratím meradla alebo zisťovaním odobratého množstva
elektriny.

8.7

Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

8.8

Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber
elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí
na základe písomnej žiadosti dodávateľa funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na
vlastné náklady a výsledky merania oznámi Dodávateľovi písomne, a to v týchto prípadoch:
a) keď ide o nové odberné miesto najneskôr do 10 dní po pripojení,
b) pri výmene transformátora najneskôr do 10 dní po výmene,
c) ak o to Dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 36 mesiacov.

8.9

Pokiaľ Odberateľ také hlásenie nepredloží, transformátor sa považuje za nevykompenzovaný a
namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podľa príslušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ
má potom právo na základe údajov poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej jalovej spotrebe
jalové transformačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO.
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Článok 9
Fakturácia cien a úroky z omeškania
9.1

Odber elektriny bude financovaný bezhotovostným stykom na základe preddavkových faktúr.
Dodávateľ doručí Odberateľovi mesačnú preddavkovú faktúru za príslušný kalendárny mesiac
odberu elektriny do 10. dňa tohto kalendárneho mesiaca. Odberateľ uhradí preddavkovú faktúru
do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola preddavková faktúra doručená Odberateľovi.

9.2

Výšku mesačného preddavku si zmluvné strany dohodnú do 7 dní od uzatvorenia Zmluvy. Ak sa
zmluvné strany nedohodnú v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete na výške mesačného
preddavku, odberateľ zaplatí mesačný preddavok vo výške 60% z jednej dvanástiny z ceny za
predpokladaný ročný odber elektriny.

9.3

Dodávateľ je povinný vyúčtovať Odberateľovi skutočné množstvo odobratej elektriny do 15. dní
od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola elektrina odobratá, a doručiť vyúčtovaciu
faktúru Odberateľovi. Vyúčtovacia faktúra so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je
splatná do 30 dni od doručenia vyúčtovacej faktúry.

9.4

Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované
za opakované dodanie tovaru a služby v mesačne sa opakujúcich lehotách. Faktúry sa vystavujú
spoločne za dodávku elektriny a distribučné služby.

9.5

Faktúra za odobratú elektrickú energiu bude vystavovaná za obidve odberné miesta,
pričom v rámci nej bude vytvorený rozpis za každé odberné miesto samostatne a budú v ňom
uvedené a označené jednotlivé položky ceny vrátane ceny alebo poplatku za každú položku.

9.6

Pre odberné miesta Odberateľa s mesačným odpočtovým cyklom bude pre účtovanie ceny za
dodávku elektriny zúčtovaným obdobím kalendárny mesiac začínajúci 1. deň mesiaca o 00:00
hod. platného času a končí posledný dňom v mesiaca o 24:00 hod. platného času.

9.7

Za uhradenie faktúry sa bude považovať deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet
Dodávateľa.

9.8

Ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu podľa príslušných
ustanovení zákona o dani pridanej hodnoty, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, alebo
bude obsahovať nesprávne údaje, Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo
na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Plynutie
lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na opravenej faktúre,
obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená 30 dňová lehota splatnosti,
ktorá začne plynúť odznova doručením faktúry odberateľovi.

9.9

Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov, ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve a ich
povinnosť platiť nevyplýva z všeobecne záväzného právneho predpisu.

9.10

Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Dodávateľ Odberateľovi zašle bezodplatne
písomnú upomienku. Písomná upomienka Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za
doručenú Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky.

9.11

Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom
podľa tejto Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške
stanovenej podľa § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov. Odberateľ je povinný vyúčtované úroky z omeškania Dodávateľovi uhradiť.

9.12

Odberateľ požaduje zasielať faktúry na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
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záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava.
9.13

Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania (výpočtovou technikou) nemusia byť
Dodávateľom podpísané a stačí ak budú obsahovať formuláciu "Toto tlačivo bolo vytvorené
automaticky a je bez podpisu".
Článok10
Reklamácia a servisný zásah

10.1

Dodávateľ je povinný riadne plniť predmet Zmluvy, dodržiavať túto Zmluvu a štandardy kvality
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny stanovené osobitnými predpismi.

10.2

Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie
rozdielu. Ak Odberateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi
písomnú žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania platby s uvedením reklamovaných
skutočností a priložením podkladov potrebných na prešetrenie reklamácie. Dodávateľ overí
správnosť vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a distribučné služby a v prípade
opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúčtovaní vystavením opravnej
faktúry v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Odberateľa. Ak chybu zistí Dodávateľ,
bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru. Plynutie lehoty splatnosti chybnej faktúry sa zastaví a na
opravenej faktúre, bude opäť uvedená 30 dňová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova
doručením faktúry Odberateľovi.

10.3

Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri realizácii tejto
Zmluvy.

10.4

V prípade nedostatkov alebo vád pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľom, Odberateľ
elektronickou formou alebo listinnou formou uplatní reklamáciu plnenia predmetu zmluvy.
Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 15
dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany,
môže Dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 5 dní.

10.5

Odberateľ uplatňuje reklamáciu písomne na Doručovacej adrese Odberateľa:
........................................ alebo elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v článku
......................................................

10.6

Dodávateľ je povinný v prípade neočakávaného prerušenia dodávky elektriny alebo inej
havarijnej situácie vykonať servisný zásah, a to do 30 minút od telefonického alebo emailového
oznámenia potreby servisného zásahu.
Článok 11
Náhrada škody

11.1

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

11.2

Dodávateľ tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny
zabezpečená cez zariadenie subjektu, ktorý nie je držiteľom licencie na distribúciu a nedodanie
elektriny bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení.

11.3

Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom
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energetike a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.4

Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých
sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.
Článok 12
Ukončenie a zánik Zmluvy

12.1

Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná.

12.2

Túto Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná
forma.

12.3

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä:
a)

omeškanie Odberateľa s úhradou faktúry, ak faktúru neuhradil ani v dodatočnej lehote
určenej Dodávateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní od doručenia výzvy na jej
úhradu. Zmluvné strany potvrdzujú, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je
primeraná,

b)

neoprávnený odber elektriny v zmysle zákona o energetike.

12.4

V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený odstúpiť
od tejto Zmluvy písomným oznámením o odstúpení zaslanom Odberateľovi. Účinnosť odstúpenia
nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľom
Odberateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Dodávateľa o odstúpení
zaslanom Odberateľovi. Písomné oznámenie Dodávateľa o odstúpení od Zmluvy sa považuje za
doručené Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel.

12.5

Za podstatné porušene tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje:

12.6

a)

Dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,

b)

návrh na vyhlásenie konkurzu voči Dodávateľom bol podaný treťou osobou, pričom
Dodávateľ je platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného
konania,

c)

na majetok Dodávateľa bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,

d)

Dodávateľ vstúpil do likvidácie,

e)

Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi plnenie predmetu zmluvy, a to najmä dodávku
elektriny a distribučné služby, v súlade s touto Zmluvou,

f)

Dodávateľ porušil povinnosti uvedené v bode 4.5.

V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa uvedené v bode 12.5 je
Odberateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Odberateľom Dodávateľovi alebo neskorším dňom
uvedeným v písomnom oznámení Odberateľa o odstúpení zaslanom Dodávateľovi. Písomné
oznámenie Odberateľa o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Dodávateľovi dňom
prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj
keď sa Dodávateľ o uložení zásielky nedozvedel.

Verejná súťaž – Dodávka elektrickej energie
33

12.7

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a
záväzky 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 Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej
pokuty, 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. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych
vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich vysporiadania.

12.9

V prípade ukončenia tejto Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje, že umožní Dodávateľovi vykonať
úkony súvisiace s ukončením dodávky elektriny a distribučných služieb vrátane odobratia
určeného meradla a odpojenia odberného miesta.

12.10 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy podľa bodu 12.5 písm. e) ma Odberateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 3% z ceny za predpokladané množstvo dodávky elektriny uvedené v bode 4.3
tejto Zmluvy za každé takéto porušenie a každý i začatý deň, v ktorom nastalo alebo trvalo
porušenie zmluvy.
12.11 Objednávateľ môže ukončiť tento zmluvný vzťah písomnou výpoveďou s dvojmesačnou
výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.
Článok 13
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
13.1

Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis major v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (napr.: vojna,
celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiar nespôsobený Dodávateľom, teroristický útok,
atď). Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti podľa povahy
okolností vylučujúcich zodpovednosť, napríklad doklad vydaný príslušnými úradmi alebo
organizáciami.

13.2

Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis major. Ak doba ich trvania presahuje 30 dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán
je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych
dôsledkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu.

13.3

Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti
má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvného vzťahu, je povinná oznámiť písomne druhej
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá bráni, alebo bude brániť v plnení povinnosti, jej dôsledky
a predpokladané trvanie. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná
zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody
vyplývajúce z neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku vis major bude niesť zmluvná strana
zodpovedná za takéto neskoré oznámenie.
Článok 14
Záverečné ustanovenia

14.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na
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dvanásť mesiacov od dňa účinnosti Zmluvy.
14.2

Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne
číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3

Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj
číslo účtu, zmeny oprávnených osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie
dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou
zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť
dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

14.4

Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.5

Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy sa budú prednostne riešiť
dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená predložiť spor na vyriešenie
vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

14.6

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
odberateľ obdrží tri rovnopisy a dodávateľ obdrží jeden rovnopis.

14.7

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je uvedené v Zmluve výslovne inak, všetky oznámenia,
výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporučenej
zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú na titulnej strane Zmluvy, Ak táto Zmluva
neustanovuje inak, každé oznámenie, výzva alebo podanie sa bude považovať za doručené dňom
jeho prevzatia alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia, v prípade uloženia zásielky s oznámením,
výzvou alebo podaním na pošte sa zásielka považuje za doručenú tretí pracovný deň od uloženia,
aj keď sa zmluvná strana o uložení na pošte nedozvedela.

14.8

Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce
z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.

14.9

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia
alebo rozdelenia Dodávateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho
nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení
alebo rozdelení spoločnosti.

14.10 Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných
právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto
Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle
novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou úpravou resp.
zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných
ustanoveniach.
14.11 Na túto Zmluvu sa nevzťahujú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa súvisiace s plnením
predmetu Zmluvy.
14.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1 - Technická špecifikácia dodávky elektriny.
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Za Odberateľa

Za Dodávateľa

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

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

…………………………………
meno a priezvisko
funkcia

.......……………………………….
meno a priezvisko
funkcia
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Príloha č. 1 zmluvy o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a
prenesení zodpovednosti za odchýlku č. 734.570/2013-INSL
Technická špecifikácia dodávky elektriny
Odberné miesto
Číslo odberného miesta

Hlboká cesta 2

Pražská 1

3108066000

3106081888

Číslo miesta dodávky

24ZZS8066000000S

24ZZS60818880002

Pripojenie

Z transformačných staníc

VN

2x ARION WL I 100S /1000A/

NS 1250H /1250 A/

Hlavný istič
Meranie

LZQJ-KB7640F0C1 – jal./ ET 401 J LZQJ S1EH-00-MB-D407001-M50/Q6

Štvrťhodinové maximum Neurčuje sa

Max - 220 kW

Štvrťročná rezervovaná

Neurčuje sa

I/130, II/200, III/220, IV/120 KW

3 fázy 500A

330,5 kW

C2-X3

X2

kapacita
Počet fáz a amperová
hodnota ističa alebo
Maximálna rez. kapacita
Sadzba za distribúciu
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