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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1 Názov verejného obstarávateľa: Mesto Piešťany
Sídlo verejného obstarávateľa:
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Zastúpený:
Ing. Remo Cicutto, primátor
Telefón:
033/7765301
Fax:
033/7765444
Meno a funkcie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa na styk s uchádzačmi:
Veci týkajúce sa verejného obstarávania:
Ing. Peter Bittara - tel. č. 033/7765416, peter.bittara@piestany.sk
Veci technické:
Miroslav Kováč – tel. č. 033/7765451, miroslav.kovac@piestany.sk
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov zákazky: Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie vrátane prenesenia
zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z.z.
Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie
a služby spojené s využitím distribučnej sústavy pre odberné miesta a združená dodávka
zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku, skoordinovanie a
zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite
garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre mesto
Piešťany na obdobie od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2017.
Zoznam odberných miest s predpokladanými spotrebami sa nachádza v časti B.1 Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník: 09100000-0 Palivá
09310000-5 Elektrická energia
09123000-7 Zemný plyn
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky.
2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť, resp. zvýšiť požadovanú združenú
dodávku elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku a združenú dodávku
zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku na roky 2014-2017 podľa
skutočných potrieb. Požadované množstvá dodávky elektrickej energie a dodávky
zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku na ďalšie roky budú upresňované na
základe potrieb v závislosti na vyčlenení rozpočtových prostriedkov.
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3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť
samostatne alebo na celý predmet zákazky.
Časť č.1 – združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku
pre odberné miesta
Časť č.2 – združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre
odberné miesta
Na predmet zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk a požadované osobitné dokumenty podľa časti súťažných podkladov B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B1. Opis predmetu zákazky.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Piešťany - odberné miesta v pôsobnosti Mesta
Piešťany.
6

6.1

6.2

7
7.1
7.2

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA

USKUTOČNENIA

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní.Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejnej súťaže uzatvorí na celý
predmet zákazky rámcové dohody na rok 2014 – 2017 samostatne pre časť č.1.-združená
dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre odberné miesta a
pre časť č.2.-združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
pre odberné miesta a následne zmluvy z predmetných rámcových dohôd na príslušný
rok podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
a) Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre
odberné miesta podľa zákona číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
a v zmysle § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len
zmluva).
b) Zmluva o združenej dodávke plynu a elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za
odchýlku pre odberné miesta v zmysle § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka (ďalej len zmluva).
c) Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky:
01.01.2014, 00:00
Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2017, 24:00
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky tvorí časť B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob
určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov Mesta Piešťany.
Dodávateľ (uchádzač) vystaví pre Odberateľa (verejného obstarávateľa) mesačne jednu
faktúru za odberné miesta, ktorej prílohu bude tvoriť rozpis jednotlivých odberných miest.
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7.3
7.4

Zálohové platby v príslušnom kalendárnom mesiaci v celkovej výške 1/12 predpokladanej
ročnej vyúčtovacej faktúry budú vystavené a zaslané vždy do 7 dní po uplynutí daného
mesiaca dodávky a ich výška bude zohľadnená v mesačných vyúčtovacích faktúrach.
Lehota splatnosti faktúr je
21 dní
od ich doručenia odberateľovi (verejnému
obstarávateľovi).

8
8.1
8.2

DRUH ZÁKAZKY
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania na celý predmet zákazky dve
rámcové dohody na roky 2014 – 2017 samostatne pre časť č.1.-združená dodávka elektrickej
energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre odberné miesta a pre časť č.2.-združená
dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre odberné miesta a následne
zmluvy z predmetných rámcových dohôd na príslušný rok podľa ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe
výsledku nadlimitnej zákazky obstarávanej postupom verejnou súťažou podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
vrátane časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
8.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 600 000,00 EUR s DPH
9
9.1

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. 12. 2013.
9.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, resp.
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v
ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
10.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,
elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne.
10.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich
pravosť (podaných a doručených elektronicky ), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj
v písomnej forme poštou na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1
týchto súťažných podkladov, alebo osobne na kontaktnú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti
súťažných podkladov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky,
pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom,
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 10.3,
rozhodujúca je písomná forma.
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10.5 Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu komunikácia prebieha prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie
bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom.

11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10 požiadať písomne o ich vysvetlenie na
adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená
na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1.
11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady,
najneskôr do piatich pracovných dní pred ulynutým lehoty na predkladanie ponúk, za
predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred najneskôr však šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11.4 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 USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná
Časť III.
Príprava ponuky
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení,
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie
v slovenskom jazyku ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto
dokladov do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Ponuka musí
byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky a pod., ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný. Uchádzač cenovú ponuku predkladanú podľa bodu 17.2.4. okrem listinnej podoby
predloží aj elektronicky na elektronickom nosiči (CD,DVD) vo formáte .xls., pričom na
týchto nosičoch je potrebné vyčierniť osobné údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú
považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas
dotknutej osoby. Uchádzačom sa odporúča vyhotoviť zoznam všetkých predložených
potvrdení, dokladov a iných dokumentov tvoriacich obsah ponuky a pevne zviazať tak, aby
tvorili jeden alebo viac celkov. (napr.: knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača
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alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená
v eurách.
15.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
15.3.1 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
15.3.2 % sadzba DPH
15.3.3 výška DPH v EUR,
15.3.4 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
16 ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške: 12 000,- EUR pokiaľ uchádzač bude predkladať
cenovú ponuku na obidve časti verejnej súťaže. Pokiaľ sa zúčastní na Časť č.1 –
združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku zábezpeka
je stanovená vo výške 5 500,-EUR a na Časť č.2 – združená dodávka zemného plynu
vrátane prevzatia záruky za odchýlku zábezpeka je stanovená vo výške 6 500,-EUR.
16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky
16.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou
alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
16.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného
obstarávateľa podľa bodu 16.7,
16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu
16.2,
16.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 21 dní po doručení výzvy
verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu
16.4.2.1,
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16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká
doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,
16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ verejný
obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi
takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
16.4.1.2.6 banková záruka zanikne
16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie
v prospech verejného obstarávateľa,
16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného
obstarávateľa,
16.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny,
alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti
bankovej záruky.
16.4.1.3 Záručná listina podľa bodov 16.4.1.2, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí
verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré
verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí
byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá
pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou
bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená
úradným prekladom do slovenského jazyka.
16.4.1.4 Ak záručná listina podľa bodu 16.4.1.3 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač
z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak
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.
16.4.1.5.2 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti
postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní .
16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky
z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
16.4.2
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4.2.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa vedený v DEXIA BANKE SLOVENSKO, a.s. číslo účtu
5204374023/5600 s uvedením variabilného symbolu číslo: 612 031.
16.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
16.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa
bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.2.
16.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
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16.5
16.6
16.7

16.8

16.4.2.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak 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.
16.4.2.5.2 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk
a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa
§ 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.2.5.3 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky
uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.
16.4.2.5.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.2.5.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa
uzavretia zmluvy.
16.4.2.5.6 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky
uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.
Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode
16.4.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 zábezpeka ponúk naďalej
zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponúk a v prípadoch podľa § 32 ods. 11 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 alebo neposkytne
súčinnosť podľa § 45 ods.9.
Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti
zábezpeku uchádzačovi vo výške podľa bodu 16.2 s príslušným úrokom, ktorý poskytla
verejnému obstarávateľovi banka.

17 OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve samostatné časti:
17.1.
1. časť s označením „Ostatné“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže
17.1.1 titulný – obsahový list časti „Ostatné“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
17.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných
podkladoch a vo všetkých dokumentoch, ktorými verejný obstarávateľ vysvetľoval
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a dopĺňal informácie v týchto súťažných
podkladoch. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej
osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať
v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
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17.1.3 čestné vyhlásenia alebo potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži,
požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a
dokumenty podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
17.1.4 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou) v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia,
že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 19 tejto časti súťažných
podkladov,
17.1.5 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp.
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou),
17.1.6 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke s podpisom uchádzača, (t. j. u fyzickej osoby podnikateľom,
u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať za uchádzača) alebo
osobou oprávnenou konať v danej veci za uchádzača ( oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.1.7 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 16,
17.2.

2. časť s označením „Kritériá“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže
17.2.1 titulný – obsahový list časti „Kritéria“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
Dokument s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk, v zmysle častí súťažných podkladov A.3. Kritériá na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia a B.2. Spôsob určenia ceny.,
17.2.2 návrh rámcovej dohody a návrh zmluvy na príslušný rok so znením obchodných
podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti súťažných podkladov
B.3.Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.1. Opis predmetu zákazky.
Návrh rámcovej dohody musí byť podpísaný uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby
podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene
uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.2.3 cenovú ponuku na predmet zákazky na každú časť samostatne s doplnenými
návrhmi na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk vo vzťahu k predmetu
zákazky vrátane svojich identifikačných údajov podľa vzoru uvedeného v časti
súťažných podkladov A.3.Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
a bodu B.2. Spôsob určenia ceny. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom
(t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom
oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne
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osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny,
17.2.4 z dôvodu vylúčenia akejkoľvek pochybnosti o rozsahu predloženej ponuky je
vhodné, aby každá samostatná časť ponuky bola zviazaná v celku bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a listy samostatných častí ponuky vrátane
príloh boli očíslované vzostupne od strany 1 po poslednú stranu, arabskými číslicami
bez kombinácie s abecednými znakmi.
18 NÁKLADY NA PONUKU
18.1 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 na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na časť č.1 - združená dodávka
elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku a iba jednu ponuku na časť č.2 združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku predmetnej
verejnej súťaže. 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. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo
spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
19.2 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich
voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu
stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 právnu formu s právnou subjektivitou
podľa Obchodného zákonníka.
19.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s bodom 19.1 .
20 PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.3 Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v jednom origináli a v jednej kópii
ponuky pre každú samostatnú časť ponuky označenú ako časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ na
elektronickom nosiči napr. CD, DVD pričom na týchto nosičoch je potrebné vyčierniť osobné
údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas dotknutej osoby.
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej časti verejnej súťaže a osobitne oddelenú a uzavretú
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné" označiť príslušnú obálku i názvom
príslušnej časti verejnej súťaže
20.4 Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými
prostriedkami v súlade s § 39, ods.3 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby bola zabezpečená
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
21
OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
21.1 Uchádzač vloží ponuku do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. Uchádzač predloží ponuku v nepriehľadnom obale.
Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Obal
ponuky musí obsahovať časť „Ostatné- označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej časti
verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom nepriehľadnom obale a časť „Kritériá- označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej časti verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom
nepriehľadnom obale. Obe časti budú zabezpečené proti nežiadúcemu otvoreniu a označené
mimo vlastných názvov „Ostatné“ a „Kritéria“ aj údajmi podľa bodu 21.2.
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1 adresa uvedená v bode 22.1,
21.2.2 adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3 označenie „verejná súťaž – neotvárať“,
označenie heslom verejnej súťaže: „Nákup palív- združená dodávka elektrickej energie a
zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku“a pod uvedené heslo uviesť názov
časti verejnej súťaže, ktorej sa uchádzač zúčastňuje.
22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Pri osobnom doručení na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
V pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.
Pri doručení poštou na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 25.10.2013 do 14:00 hod.
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
22.2, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
Súťažné podklady
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23.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24
24.1
24.2
24.3

OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28.10.2013 o 13:00 hod.
na adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, Otváranie ponúk
bude v súlade § 43 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní
neverejné t.j. bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk „časti
„Kritériá“ sa uskutoční v čase podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na adrese:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60.

25 PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17,
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého
bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V prípade, keď z predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné
postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť nie je možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo
požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti, ak verejný obstarávateľ použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie.
Komisia pri posudzovaní vysvetlenia ponuky a predložených dôkazov poskytnutých
uchádzačom postupuje v súlade s § 42 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
25.3 Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača ak:
25.3.1 nesplnil podmienky účasti,
25.3.2 predložil neplatné doklady,
25.3.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 25.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
25.3.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
25.4 Neplatnými dokladmi sú doklady,
25.4.1 ktorým uplynula lehota platnosti,
25.4.2 ktoré sú neúplné, alebo
25.4.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
25.5 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť
podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
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25.6

Verejný obstarávateľ bude považovať za neprijateľnú ponuku takú ponuku, ktorá bude
v rozpore so zákonom a bude obsahovať zjavne nevýhodné podmienky. Pod zjavne
nevýhodnými podmienkami sa rozumie ak celková hodnota ponuky presiahne predpokladanú
hodnotu zákazky.

26 OPRAVA CHÝB
26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená slovom,
26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude
jednotková cena,
26.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej
komisiou.
26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2
v primeranej lehote určenej komisiou.
26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27 VYSVETLENIE PONÚK
27.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila.
27.2 Ak sa pri vyhodnocovaní ponúk objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam,
komisia písomne požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre
jej cenu podstatné a môžu sa týkať najmä podrobností podľa § 42 ods. 3 písm. a) až e) zákona
o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
27.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré bude vychádzať z
predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia
pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení,
ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
27.4 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak:
27.4.1 nezašle písomné odôvodnenie podľa bodu 27.2 v určenej lehote,
27.4.2 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,
27.4.3 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 alebo bodu 27.2
27.4.4 uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade
s príslušným právnym predpisom.
27.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a
lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní.
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28 HODNOTENIE PONÚK
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a
neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie
ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a
spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia formou elektronickej aukcie.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho 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, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
30
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
30.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať verejnému obstarávateľovi
žiadosť o nápravu.
30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30.1 podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže
v prípade jej zamietnutia podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti
postupu verejného obstarávateľa.
Časť VII.
Prijatie ponuky
31
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 28, bude zaslaný
výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s ustanovením § 44 zákona o verejnom obstarávaní..
31.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma.
31.3 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich
ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
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32 UZAVRETIE ZMLUVY
32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude podľa § 45 zákona
o verejnom obstarávaní uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1.
32.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
33 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU
33.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
33.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
33.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
33.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v súťažných
podkladoch,
33.1.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
33.2 V prípade ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí
o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
33
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
33.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
v nasledovných dňoch:
v pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.,
kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
33.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
Dôležité upozornenie!
Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov
a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x),
požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom slede, ako je uvedené
v súťažných podkladoch („Obsah ponuky“ – bod 17) a ponuku pevne zviazať.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI
1.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, ekonomického a finančného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti:

1.1

Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za tretsný čin terorizmu a niektorých účasti na
terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – uchádzač
preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.1.2 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace,
1.1.3 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje splnenie podmienok potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
nie starším ako tri mesiace,
1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje splnenie podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace,
1.1.5 je oprávnený dodávať tovar - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom
o oprávnení dodávať tovar.
1.1.6 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v ods. 1.1.1 – 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.1.7 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.1.8 uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu
pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o
verejnom obstarávaní.
1.1.9 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
a čestným vyhlásením, že nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo
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verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.2 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia podľa zákona §27 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. Uchádzač
predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
1.2.1. Pozitívne vyjadrenie/vyjadrenia tej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/bánk, v ktorej je uchádzač klientom a má otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača
plniť si finančné záväzky. Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania
ponúk.
1.2.2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby,
v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa
§ 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté.
1.2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa
neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý ma problémy s plnením svojich záväzkov napr. pre
dlhy voči veriteľom.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie uvedených
dokladov a to spôsobom podľa bodu 21 týchto súťažných podkladov.
Súťažné podklady

september 2013

18/64

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.3

Technická alebo odborná spôsobilosť-Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §28 zákona o verejnom obstarávaní:

1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje
zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (dodávka elektrickej
energie) za predchádzajúce tri roky ( rok 2010, 2011, 2012 ) s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
K zoznamu uchádzač priloží minimálne 3 referenčné listy, originál, alebo úradne overenú
kópiu s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a
obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy,
celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miestom dodania,
vyjadrením objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, telefónne číslo
u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
1.3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže technickú
spôsobilosť predložením originálu alebo overenej kópie nasledovných dokladov:
1.3.2.1 platného povolenia na podnikanie v energetike v rozsahu činosti predmetu zákazky v zmysle
zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nariadení vlády a súvisiacich služieb.
1.3.2.2 rozhodnutia o pridelení EIC kódu a čestného vyhlásenia o tom, že má uzatvorenú zmluvu so
zúčtovateľom odchýlok, s uvedením zmluvného partnera, jeho identifikačných a
kontaktných údajov, čísla zmluvy a dátumu jej uzavretia, ktroým uchádzač preukáže
skutočnosť, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného
zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.- pri účasti v časti č.1 - dodávka elektrickej energie vrátane
prevzatia záruky za odchýlku
1.3.2.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti.
1.3.2.4 V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. 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. Skupina dodávateľov môže
využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3.2.5 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní, uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru resp. výrobkov
s podobným zložením a účelom využitia za predchádzajúce tri roky 2010, 2011 a 2012
(spolu) celkom vo výške 80 000 eur pre časť č.1 dodávka elektrickej energie vrátane
prevzatia záruky za odchýlku, vo výške 100 000 eur pre časť č.2 dodávka zemného
plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku.
.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
A.3.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Komisia na
vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 Podmienky
účasti týchto súťažných podkladov. Podľa spôsobu definovania podmienok tieto
vyhodnocuje komisia na vyhodnotenie ponúk spôsobom áno – nie, ktorými sa majú posúdiť
širšie súvislosti uchádzača, záruky na kvalitu budúceho dodania tovaru a pod. O výsledku
hodnotenia splnenia podmienok účasti komisiou na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov, ktorí boli vylúčení aj s
uvedením dôvodu vylúčenia a a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa
§ 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
A.3.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú podmienky účasti uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 týchto súťažných podkladov, bude zaslaná
výzva na účasť v on-line výberovom konaní (v elektronickej aukcii) v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov v elektronickej aukcie uvádzať ceny v EUR bez DPH.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk :
najnižšia cena
( vyhodnocovaná cena bude cena zvlášť pre čast č.1 - združená dodávka elektrickej
energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku a čast č.2 - združená dodávka zemného
plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru dodá
bez DPH, t. j. súčet všetkých položiek, ktoré uchádzač zadal)
Elektronická aukcia:
Elektronická aukcia bude vykonaná samostatne pre čast č.1 - združená dodávka
elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku a pre čast č.2 – združená
dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku.
Zadávacie kolo e- aukcie pre časť č.1 – združená dodávka elektrickej energie vrátane
prevzatia záruky za odchýlku, pre časť č.2 – združená dodávka zemného plynu
vrátane prevzatia záruky za odchýlku a súťažné kolo pre časť č.1 , pre časť č.2. Vám
bude oznámené v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetom elektronickej aukcie bude predkladanie nových cien upravených smerom nadol
za účelom zostavenia ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po
vyhodnotení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej
jednotlivým kritériám.
K elektronickej aukcii je potrebný osobný počítač s pripojením na internet. V počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzie 5.5 a vyšší
- Mozilla Firefox 1.0 a vyšší
Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Návod, ako cookie vo webovom
prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proe.biz/ v časti Nastavenia.
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Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii odoslanej prostredníctvom elektronických prostriedkov
budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému
elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie a spôsob skončenia
elektronickej aukcie.
Ďalšie informácie budú uverejnené v pozvánke a sú uvedené v pravidlách on-line elektronických
výberových konaní.
Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná emailom na adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní vyplnia uchádzači prihlášku, ktorú si zobrazia cez
výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny
prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. Predmetom on-line výberového konania budú
nasledovné položky:
Pre časť č.1. združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku
kód položky
názov položky
merná jednotka
množstvo
UPOZORNENIE – ceny za 1 mernú jednotku
zadávajte v EUR bez DPH, zaokrúhlenú
na 7 desatinných miest
001
Jednotarifa pre 14 odberných miest v meste Piešťany kWh
240 300,000
002
Vysoká tarifa pre 5 odberných miest v meste Piešťany kWh
28 900,000
003
Nízka tarifa pre 5 odberných miest v meste Piešťany kWh
22 900,000
004
Nemeraný odber – 3 odberné miesta
kWh
120,815
(Nám. SNP 3, Piešťany – 180 W,
Winterova 17, Piešťany – 1 W,
Winterova 35, Piešťany – 150 W)
Pre časť č.2. združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
kód položky
názov položky
merná jednotka
množstvo
001
Maloodber - tarif M2 za 1 kWh bez DPH
kWh
23 475,00
002
Maloodber – tarif M3 za 1 kWh bez DPH
kWh
132 025,00
003
Maloodber – tarif M4 za 1 kWh bez DPH
kWh
1 577 500,00
Uchádzači v zadávacom kole e-aukcie vložia ceny, ktoré predložili vo svojej ponuke
v lehote na predkladanie ponúk v termíne ktorý Vám bude oznámený.
A.3.3. Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz
(ďalej len Pravidlá)
I. Výklad pojmov
1.
Tieto pravidlá definujú základné vzťahy a procesy vznikajúce pri príprave a realizácii
štandardného on-line výberového konania v prostredí sw systému PROe.biz pre verejné
obstarávanie
2.
Pre účely týchto Pravidiel sú základné pojmy definované nasledovne:
•
on-line výberové konania, označované tiež ako e-aukcie, sú dynamickým on-line
porovnávaním aktuálnych dodávateľských možností. V ich priebehu jednotliví
zúčastnení dodávatelia - uchádzači môžu vo vymedzenom čase bezprostredne a stále
reagovať na zmeny v konkurenčných ponukách úpravami vlastnej ponuky. Reakcie
na dopyt verejného obstarávateľa sú prezentované v zdieľanom prostredí
porovnávacej tabuľky umiestnenej na internete, pre ktorú účastníci - uchádzači
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•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

užívajú názov e-aukčná sieň, resp. virtuálna aukčná sieň. Pretože významne
prevažuje počet nákupných výberových konaní nad predajnými, je spomínané
porovnávanie "dodávateľských možností" a rozumie sa, že u predajných e-aukcií sa
miesto dodávateľa myslí odberateľ, resp. kupujúci.
e-aukčná sieň: elektronické prostredie, v ktorom dodávatelia - uchádzači svojimi
ponukami reagujú na dopyt (v prípade predaja na ponuku) verejného obstarávateľa.
Je umiestnená na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet.
verejný obstarávateľ: v prípade verejných zákaziek regulovaných zákonom sa
používa výraz verejný obstarávateľ, osoba, ktorá v elektronickom prostredí PROe.biz
deklaruje svoj záujem kúpiť, resp. nakupovať predmet výberového konania a
definuje podmienky výberového konania, spôsob a čas potrebný k vyhodnoteniu,
zodpovedné osoby za konanie e-aukcie vrátane administrátora a nevyhnutných
kontaktov. V prípade predajnej e-aukcie sa rozumie, že verejný obstarávateľ
deklaruje záujem predať, resp. predávať.
dodávateľ - uchádzač: v prípade verejných zákaziek regulovaných zákonom sa
používa termín uchádzač, osoba, ktorá v rámci on-line výberového konania podáva a
upravuje svoju ponuku ceny a súťažných podmienok podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa a v reakcii na zmeny v konkurenčných návrhoch do systému PROe.biz.
V prípade nákupnej e-aukcie ide o dodávateľa - uchádzača, pri predajnej sa rozumie
odberateľ, resp kupujúci.
poskytovateľ: osoba, ktorá poskytuje technológie nevyhnutné pre prípravu a
administráciu on-line výberového konania. Táto osoba v prípadoch
outsourcingovaných on-line výberových konaní zaisťuje činnosti spojené s
administráciou v zastúpení verejného obstarávateľa.
administrátor: osoba na strane verejného obstarávateľa, ktorá priamo vykonáva
prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie on-line výberového konania.
pozorovateľ: osoba, ktorá iba rozhodnutím verejného obstarávateľa môže pozorovať
priebeh on-line výberového konania, a to buď ako pozorovateľ verejného
obstarávateľa na základe jeho žiadosti.
predmet e-aukcie: tovar, služby či práce dopytované, resp. v prípade predaja
ponúkané, verejným obstarávateľom v on-line výberovom konaní.
zadávacie podmienky: množstevné, kvalitatívne, platobné, časové a ostatné
podmienky, ktoré definuje verejný obstarávateľ a ich splnenie zo strany dodávateľa uchádzača, resp. kupujúceho v prípade predaja, je predpokladom jeho účasti v online výberovom konaní.
voliteľné podmienky: podmienky, ktoré sú v priebehu on-line výberového konania
predmetom ponuky dodávateľa - uchádzača, resp. kupujúceho v prípade predaja.
zadávacie kolo: sprístupnenie e-aukčnej siene pre podávanie ponúk uchádzačov bez
možnosti súťaže.
medzikolo: časový priestor po ukončení zadávacieho kola a pred zahájením
súťažného kola slúžiace verejnému obstarávateľovi ku kontrole predložených ponúk
jednotlivých uchádzačov.
súťažné kolo: on-line porovnávanie ponúk získaných v zadávacom kole a ich stále
vyhodnocovanie v limitovanom čase.

II. O verejnom obstarávateľovi
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že ním deklarovaný záujem vyjednať cenové a obchodné
podmienky na nákup predmetu e-aukcie je skutočný, pokiaľ nie je dopredu deklarované inak. Pre
riadny priebeh on-line výberového konania verejný obstarávateľ zaručí:
1.
Vytvorenie e-aukčnej siene
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2.

3.

4.

5.

Verejný obstarávateľ, alebo ním poverený poskytovateľ, pripraví na príslušnej internetovej
adrese elektronickú aukčnú sieň.
Zostavenie elektronickej pozvánky k účasti v e-aukcii
Verejný obstarávateľ spracuje elektronickú pozvánku k účasti v on-line výberovom konaní.
V pozvánke je špecifikovaný predmet e-aukcie, t. j. tovar, služby alebo práce, o ktorých
nákup či predaj má verejný obstarávateľ záujem, s informáciou o celkovom objeme a
prípadne dĺžke plnenia zjednávaného kontraktu, ďalej zadávacie a voliteľné podmienky
vrátane termínu konania, časového harmonogramu, pravidiel predlžovania, internetová
adresa e-aukčnej siene, na ktorej sa e-aukcia uskutoční a kontakt na administrátora.
V prípadoch, keď je verejný obstarávateľ zastupovaný poskytovateľom, zabezpečí verejný
obstarávateľ dodanie potrebných informácií poskytovateľovi potrebných k vytvoreniu
elektronickej pozvánky a pripravenú pozvánku autorizuje.
Rozposlanie elektronických pozvánok
Verejný obstarávateľ sám, alebo prostredníctvom poskytovateľa rozpošle pozvánky na
adresy dodávateľov - uchádzačov, resp. kupujúcich u predajnej e-aukcie, ktorí splnili
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia
a technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle dielu A.2 týchto súťažných podkladov.
V prípadoch, keď je verejný obstarávateľ zastupovaný poskytovateľom, je pozvánka
rozoslaná podľa zoznamu dodávateľov - uchádzačov, ktorý je verejným obstarávateľom
autorizovaný.
Vlastný priebeh e-aukcie
V stanovených termínoch umožní verejný obstarávateľ, alebo v jeho zastúpení poskytovateľ
dodávateľom - uchádzačom vstup do e-aukčnej siene a zabezpečí jej fungovanie podľa
pravidiel zadávacieho a súťažného kola a dbá na riadny priebeh e-aukcie.
V prípade pripomienok či neočakávaných komplikácií môžu účastníci on-line výberového
konania komunikovať s administrátorom, a to prostredníctvom telefónu, alebo chat
komunikácie, ktorá je súčasťou e-aukčnej siene resp. vpisovaním komentárov k jednotlivým
položkám.
Zostavenie protokolu o priebehu e-aukcie
Verejný obstarávateľ, alebo jeho menom poskytovateľ, vedie záznam (históriu) všetkých
zmien ponúk po dobu konania e-aukcie. Po ukončení on-line výberového konania
administrátor vytvorí Protokol o priebehu on-line výberového konania.
Jednotliví dodávatelia - uchádzači, resp. kupujúci v prípade predajnej e-aukcie, môžu získať
protokol, ktorý v chronologickom rade obsahuje súhrn zmien ponúk a chatovú komunikáciu
z ich strany po dobu konania on-line výberového konania.
Protokol verejného obstarávateľa obsahuje prehľad všetkých zmien urobených všetkými
účastníkmi on-line výberového konania a chatovej komunikácie od začiatku vytvorenia
príslušnej e-aukčnej siene až po ukončenie e-aukcie. Súčasťou protokolu je i zoznam
oslovených dodávateľov - uchádzačov, resp. kupujúcich u predajných e-aukcií.
V prípadoch, kedy je verejný obstarávateľ zastúpený poskytovateľom, zaistí poskytovateľ
okamžité odovzdanie protokolov.

III. O dodávateľoch - uchádzačoch
Dodávateľ – uchádzač potvrdzuje svojou účasťou v on-line výberovom konaní, že ním deklarovaný
záujem vyjednať cenové a obchodné podmienky na predaj predmetu e-aukcie je skutočný.
1.

Potvrdenie záujmu zúčastniť sa on-line výberového konania
Dodávateľ - uchádzač vyjadrí svoj záujem zúčastniť sa výberového konania vyplnením a
odoslaním prihlášky, ktorá je súčasťou elektronickej pozvánky - výzvy k účasti. Dodávateľ uchádzač takto potvrdzuje, že čítal a súhlasí s pravidlami výberového konania PROe.biz a
zadávacími podmienkami verejného obstarávateľa a že si nie je vedomý skutočnosťou, ktorá
by mu znemožnila plnenie vyplývajúceho z výberového konania. Dodávateľ - uchádzač sa
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2.

3.

zaväzuje, že uvedie pri prihlásení všetky požadované údaje pravdivo a úplne. V prípade
požiadavky verejného obstarávateľa na predloženie záväzku dodávateľa - uchádzača
týkajúceho sa potvrdenia správnosti budúcej ponuky je dodávateľ - uchádzač povinný
odoslať verejnému obstarávateľovi príslušnú deklaráciu. Tá sa potom stáva neoddeliteľnou
súčasťou zadávacích podmienok uvedených v pozvánke.
Prihlasovanie v prostredí PROe.biz
Dodávateľ – uchádzač sa prihlasuje k účasti v e-aukcii pomocou prístupového mena, hesla a
prístupového kľúča, a to na internetovej adrese, ktorá je uvedená v pozvánke. Pomocou
týchto údajov sa dodávateľ - uchádzač identifikuje pri vstupe do e-aukčnej siene. Dodávateľ
- uchádzač je povinný postarať sa vhodnými opatreniami o ich dôvernosť tak, aby sa ich
použitím nikto nemohol neoprávnene zúčastniť e-aukcie.
Prístup do e-aukčnej siene môže získať iba so súhlasom verejného obstarávateľa. Pri
podozrivých či evidentne chybných údajoch, alebo pri zneužití môže byť prístup
dodávateľovi – uchádzačovi odoprený.
O odobratí prístupu dodávateľovi - uchádzača rozhoduje verejný obstarávateľ. Prihlásenie
môže byť stiahnuté aj samotným dodávateľom - uchádzačom, a to kedykoľvek do začatia
súťažného kola e-aukcie.
Záväznosť ponuky
Dodávateľ - uchádzač sa zaväzuje, že pokiaľ od verejného obstarávateľa obdrží
vyrozumenie o výbere jeho ponuky, tak v zjednanej lehote uzavrie s verejným
obstarávateľom zmluvu na predmet e-aukcie v uvedenej komodite, vybraných položkách a
na požadované zmluvné obdobie (pokiaľ v zadaní e-aukcie nie je uvedené inak). Dodávateľ
- uchádzač sa rovnako zaväzuje dodržať tak zadávacie podmienky verejného obstarávateľa,
ako i voliteľné podmienky, ku ktorým sa zaviazal vo svojej ponuke platnej v okamihu
ukončenia súťažného kola. Zákonné nároky na záruky k tovaru zostávajú nedotknuté.

IV. O poskytovateľoch, pozorovateľoch a ostatných osobách
V procese prípravy, realizácie a vyhodnotenia on-line výberového konania sa vedľa verejného
obstarávateľa a dodávateľa - uchádzača, resp. odberateľa - v prípadoch predajných výberových
konaní, môžu podieľať na výsledku taktiež ďalšie osoby, z nich najčastejšie ide o poskytovateľa,
administrátora a pozorovateľa.
1.

2.
3.

4.

Poskytovateľ
Prípravou a riadením priebehu e-aukcie môže verejný obstarávateľ poveriť tretiu osobu tzv.
poskytovateľa, ktorý zabezpečí technológie, know-how a odborných pracovníkov
nevyhnutných pre bezchybné zabezpečenie administrácie e-aukcie podľa pokynov
stanovených verejným obstarávateľom. Poskytovateľ jedná menom a podľa poverenia
verejného obstarávateľa.
Administrátor
Administrátor je konkrétna osoba na strane verejného obstarávateľa, alebo poskytovateľa,
ktorá technicky a komunikačne zabezpečuje a riadi realizáciu on-line výberového konania.
Pozorovateľ
Pozorovateľ, resp. pozorovateľský prístup, je oprávnený sledovať priebeh on-line
výberového konania bez možnosti meniť dáta a ovplyvňovať jeho priebeh. O otvorení
pozorovateľských prístupov rozhoduje verejný obstarávateľ. Pozorovateľské prístupy sú
označené názvom inštitúcie a menom osoby, ktorej boli poskytnuté. Z aktuálneho zafarbenia
ich symbolov v prostredí e-aukčnej siene sa dá určiť stav ich pripojenia. Informácie o
využití udelených pozorovateľských prístupov sú súčasťou protokolov on-line výberového
konania.
Ostatné osoby
Pokiaľ je potrebné, aby pri realizácii on-line výberového konania aktívne pôsobili ďalšie
osoby v pozícii, ktorá nie je Pravidlami definovaná, ale ktorá ovplyvňuje priebeh a konanie
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e-aukcie, oznámia a prejednajú takúto skutočnosť verejný obstarávateľ a dodávateliauchádzači v dostatočnom predstihu.
V. Zadávacie kolo
Podľa harmonogramu v pozvánke je sprístupnená e-aukčná sieň pre podávanie ponúk, k
zoznámeniu sa s funkčnosťou systému a s jeho obsluhou. V tomto kole vidí dodávateľ-uchádzač iba
svoju ponuku a môže ju ľubovolne meniť. Čas ukončenia zadávacieho kola sa nemusí kryť s časom
zahájenia kola súťažného. Posledné vložené ponuky dodávateľov - uchádzačov do zadávacieho kola
sú ich vstupnými ponukami do kola súťažného, resp. medzikola.
VI. Medzikolo
V priebehu medzikola je e-aukčná sieň pre podávanie ponúk dodávateľov – uchádzačov uzavretá a
je tak verejnému obstarávateľovi vytvorený časový priestor k prevedeniu formálnej i vecnej
kontroly správnosti predložených ponúk. Medzikolo nie je povinné. Pokiaľ verejný obstarávateľ
medzikolo nepožaduje, potom na ukončené zadávacie kolo naväzuje v ohlásenom čase súťažné kolo
e-aukcie.
VII. Súťažné kolo
Súťažné kolo je začaté podľa časového plánu uvedeného v pozvánke.
V tomto kole vidí každý dodávateľ - uchádzač okrem svojej ponuky tiež najnižšiu ponuku danú v
súťaži a svoje aktuálne poradie. Pokiaľ má e-aukcia viacej položiek, dodávateľ - uchádzač vidí
najnižšie ponuky u všetkých položiek. V súťažnom kole je možné cenovú ponuku len znižovať.
Ostatné voliteľné podmienky môžu byť dodávateľom - uchádzačom menené spôsobom stanoveným
verejným obstarávateľom.
Doba trvania súťažného kola bude 30 min. V priebehu 30 min. budú mať jednotliví uchádzači
možnosť svoje ponuky upravovať – smerom dole. Nová cenová ponuka položky nebude môcť byť
zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.
Minimálny krok zníženia cenovej ponuky:
Jednotkovú cenu je možno znižovať minimálne o 0,10 %.
( minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k cene uchádzača )
Maximálny krok zníženia cenovej ponuky:
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50,00 %.
( maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky )
Predlžovanie:
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v posledných
2 minútach a bude automaticky predĺžené pri zmene minimálnej ceny ponuky o ďalšie 2 minúty.
VIII. Ukončenie e-aukcie
Ukončením e-aukcie sa rozumie ukončenie súťažného kola. Týmto okamžikom sa zastavuje príjem
nových ponúk od dodávateľov - uchádzačov vrátane požiadaviek na zmeny už zapísaných ponúk.
IX. Vyhodnotenie e-aukcie
Po ukončení on-line výberového konania verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku
elektronickej aukcie.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotí ponúk bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
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ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informácu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f).
X. Platnosť a účinnosť
Tieto Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz sú v tomto znení v plnom rozsahu platné a
účinné od 1. 3. 2006 voči všetkým účastníkom tu uvedených.
Súhlas s týmito Pravidlami vyjadrí dodávateľ - uchádzač vyplnením elektronickej prihlášky a jej
odoslaním verejnému obstarávateľovi, resp. poskytovateľovi.
A.3.4. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde
víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
A.3.5. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti
ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom
mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty
viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste.
Nevybratie uchádzača za dodávateľa elektrickej energie nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.
A.3.6. Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi vytlačený protokol o účasti v elektronickej aukcii podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača, ktorý bude súčasťou zmluvy.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
B.1.1 Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z.z.
Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie
a služby spojené s využitím distribučnej sústavy pre odberné miesta a združená dodávka
zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, skoordinovanie a
zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite
garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberné
miesta v pôsobnosti Mesta Piešťany na obdobie od 00.00 hod. dňa 01.01.2014 do 24.00 hod.
dňa 31.12.2017 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
B.1.2 Zoznam odberných miest
Zoznam odberných miest pre časť č.1- združená dodávka elektrickej energie vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku:
Číslo miesta
spotreby
Por.č.

Adresa miesta spotreby
v meste Piešťany

ČOM

EIC kód

Predpokladaná spotreba pre rok 2014 v kWh
spotreba spotreba
spotreba
spotreba
JT
VT
NT
celkom

Istič
A

1.

Winterova 29

550330

24ZZS7026561001Y

50 700

50 700

125

2.

LOKA Žilinská cesta 122

559778

24ZZS20800780005

50

50

25

3.

Kukučínova 21

550329

24ZZS2000692000G

5 700

4 100

9 800

25

4.

Pod Párovcami 182

550328

24ZZS20764540007

4 300

8 600

12 900

25

5.

Staničná 22

550263

24ZZS2086341000Q

9 000

24

6.

Staničná 22

559611

24ZZS2086727000H

18 800

50

7.

Štefánikova 125

550262

24ZZS2086728000C

24 000

24 000

66

8.

Javorová 27

559610

24ZZS2087319000X

6 300

6 300

50

9.

Zavretý kút 113

550261

24ZZS2092608000H

800

800

40

10.

Teplická 144 Py

559609

24ZZS6054134000U

1 000

1 000

25

11.

Sad A. Kmeťa 7

550260

24ZZS7003393000R

10 400

10 400

25

12.

Námestie slobody 6

550259

24ZZS70086840004

15 000

15 000

80

13.

Teplická 103

550258

24ZZS6073551000W

24 000

24 000

25

14.

Kalinčiakova 12

550257

24ZZS20887010006

8 800

37

15.

Scherera, E.F.40

559608

24ZZS70967640001

50

50

25

16.

Nám SNP 3

550256

24ZZS2000195001Y

62 500

62 500

100

17.

Bodona 55

559607

24ZZS2088862000W

5 400

5 400

63

18.

Bodona 55

550255

24ZZS6095487000V

30 100

30 100

80

19.

Vážska 4

559606

24ZZS6017460000N

20.

Sad Kmeťa, A.7948/5/72

562252

24ZZS0000282080
Spolu

Nemeraný odber
Adresa miesta spotreby
v meste Piešťany
Nám. SNP 3, Py – 180 W
Winterova 17 – 1 W
Winterova 35 – 150 W

Súťažné podklady

9 000
11 300

6 600

2 200

1 000

500

1 500

25

1000

20

28 900

22 900

292 100

1000
240 300

EIC kód

Predpokladaná spotreba
rok 2014 v kWh (prepočet)

24ZZS6026999000Z
24ZZS7017604000E
24ZZS70176050009
Spolu

65,700
0,365
54,750
120,815

Číslo miesta spotreby
ČOM
3106026999
3107017604
3107017605

7 500
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam odberných miest pre časť č.2- združená dodávka zemného plynu vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku:

Predpoklad spotreby plynu na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Odberné miesta
v meste Piešťany
Nám. SNP č 3
Bodona 55/745
Štefánikova 125
Štefánikova 125
Staničná 22/35
Kukučínova 21
Javorová 27
Kalinčiakova 12
Teplická 144
Teplická 103/2242
Teplická 103/2242
SPOLU

Súťažné podklady

Číslo meradla
40454702YG98
52506982YJ08
850042203906
208024202198
483135804A11
500396724303
956349602196
212155602198
67889150B910
932160802196
863313602194

Tarif
M2

Tarif
M3

12 170
53 277
11 305
38 733
40 015
23 475 132 025

Tarif
M4
OM
POD
501 882 4100020336 SKSPPDIS000410407615
358 330 4100020277 SKSPPDIS000410407609
4100020184 SKSPPDIS000410407604
189 485 4100020189 SKSPPDIS000410407605
4100020173 SKSPPDIS000410407603
272 611 4100020269 SKSPPDIS000410407608
4100020314 SKSPPDIS000410407610
162 585 4100018819 SKSPPDIS000410404751
4100020318 SKSPPDIS000410407611
92 607 4100020256 SKSPPDIS000410407606
0 4100020263 SKSPPDIS000410407607
1 577 500

september 2013
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
B.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán
podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
B.2.2. Ponuka uchádzača bude spracovaná nasledovne pre každú časť samostatne:
Pre časť č.1 - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku
Spotreba
Cena v EUR
Cena v EUR Cena v EUR
Cena v EUR
v kWh
bez DPH za 1 vrátane DPH za bez DPH za vrátane DPH za
predpoklad pre
kWh
za 1 kWh
požadované
požadované
rok 2014
(zaokrúhlená na (zaokrúhlená na množstvo
množstvo kWh
7 desatinných
7 desatinných
kWh
(zaokrúhlená na
miest)
miest)
(zaokrúhlená 7 desatinných
na 7
miest)
desatinných
miest)

č.

Jednotarifa
pre 14 odberných miest
v meste Piešťany:

001.

Winterova 29 – ČOM:
3107026561,
LOKA Žilinská cesta 122 –
ČOM: 3102080078,
Staničná 22 – ČOM:
3102086341,
Štefánikova 125 – ČOM:
3102086728,
Javorová 27 – ČOM:
3102087319,
Zavretý kút 113 – ČOM:
3102092608,
Teplická 144 – ČOM:
3106054134,
Sad A. Kmeťa 7 – ČOM:
3107003393,
Nám. Slobody 6 – ČOM:
3107008684,
Teplická 103 – ČOM:
3106073551, E.F.Scherera
40 – ČOM: 3107096764,
Nám. SNP 3 – ČOM:
3102000195,
Bodona 55 – ČOM:
3102088862,
Bodona 55 – ČOM:
3106095487

Súťažné podklady

240 300

september 2013
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podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vysoká tarifa
pre 5 odberných miest
v meste Piešťany:

002.

Kukučínova 21 – ČOM:
3102000692,
Pod Párovcami 182 – ČOM:
3102076454,
Staničná 22 – ČOM:
3102086727,
Kalinčiakova 12 – ČOM:
3102088701,
Vážska 4 – ČOM:
3106017460

28 900

Nízka tarifa
pre 5 odberných miest
v meste Piešťany:

003.

Kukučínova 21 – ČOM:
3102000692,
Pod Párovcami 182 – ČOM:
3102076454,
Staničná 22 – ČOM:
3102086727,
Kalinčiakova 12 – ČOM:
3102088701,
Vážska 4 – ČOM:
3106017460

Spolu:
Nemerané odbery

22 900

292 100
Cena v EUR
Cena v EUR Cena v EUR
Cena v EUR
bez DPH za 1 vrátane DPH za bez DPH za vrátane DPH za
Spotreba
kWh
za 1 kWh
požadované
požadované
v kWh
(zaokrúhlená na (zaokrúhlená na množstvo
množstvo kWh
predpoklad pre 7 desatinných
7 desatinných
kWh
(zaokrúhlená na
rok 2014
miest)
miest)
(zaokrúhlená 7 desatinných
na 7
miest)
desatinných
miest)

Nemeraný odber
Odberné miesta v meste
Piešťany:

004.

Nám. SNP 3 – 180 W –
ČOM: 3106026999
(predpoklad spotreby: 65,7
kWh)
Winterova 17 – 1 W –
ČOM: 3107017604
(predpoklad spotreby: 0,365
kWh)
Winterova 35 – 150 W –
ČOM: 3107017605
(predpoklad spotreby:
54,750 kWh)

Súťažné podklady

120,815
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pre časť č.2 - združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Cena v EUR
Cena v EUR Cena v EUR
Cena v EUR
Spotreba
bez DPH za 1 vrátane DPH za bez DPH za vrátane DPH za
v kWh
kWh
za 1 kWh
požadované
požadované
predpoklad pre (zaokrúhlená na (zaokrúhlená na množstvo
množstvo kWh
obdobie
8 desatinných
8 desatinných
kWh
(zaokrúhlená na
od 01. 01 2014
miest)
miest)
(zaokrúhlená
2 desatinné
do 31. 12. 2014
na 2
miesta)
desatinné
miesta)

č.

Maloodber – tarif M2
pre 2 odberné miesta
v meste Piešťany:
001.
Štefánikova 125 – číslo
meradla: 850042203906;
Javorová 27 – číslo
meradla: 956349602196

23 475

Maloodber – tarif M3
pre 3 odberné miesta
v meste Piešťany:

002.

Staničná 22/35 – číslo
meradla: 483135804A11;
Teplická 144 – číslo
meradla: 67889150B910;
Teplická 103/2242 – číslo
meradla: 863313602194

132 025

Maloodber – tarif M4
pre 6 odberných miest
v meste Piešťany:

003.

Nám. SNP č. 3 – číslo
meradla: 40454702YG98;
Bodona 55/745 – číslo
meradla: 52506982YJ08;
Štefánikova 125 – číslo
meradla 208024202798;
Kukučínova 21 – číslo
meradla: 500396724303;
Kalinčiakova 12 – číslo
meradla: 212155602198;
Teplická 103/2242 – číslo
meradla: 932160802196

Spolu:

1 577 500

1 733 000

Poznámka : V prípade navýšenia (zníženia) odberných miest si odberateľ vyhradzuje právo počas
platnosti rámcovej dohody vykonávať úpravy predmetných odberných miest za
dodržania celkového plánovaného finančného objemu.
Súťažné podklady
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ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.2.3. Pre časť č.1. združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku .
Do ceny hodnoty zákazky bude zahrnutá cena za silovú energiu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta verejného obstarávateľa a cena za poskytnuté
služby súvisiace s dodávkou elektriny.
Do ceny nebude zahrnutá cena za distribučné služby a spotrebná daň z elektriny.
Ceny za distribučné služby budú účtované samostatne podľa platných cenových rozhodnutí
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby
poskytované príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Spotrebná daň z elektriny
bude účtovaná v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov.
Pre časť č.2. združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku
Do ceny hodnoty zákazky bude zahrnutá cena za dodávku plynu ( cena plynu ) a fixná
mesačná sadzba obchodníka vrátane štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
za odberné miesta verejného obstarávateľa.
Do ceny nebude zahrnutá cena za služby súvisiace z prepravou plynu, cena súvisiacia
s distribúciou, fixná mesačná sadzba distribúcia a spotrebná daň z plynu.
Ceny za služby súvisiace z prepravou plynu, ceny súvisiacie s distribúciou a fixná mesačná
sadzba distribúcia budú účtované samostatne podľa platných cenových rozhodnutí Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované
príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Spotrebná daň z plynu bude účtovaná
v zmysle 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.

Súťažné podklady
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podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
B.3.1 Verejný obstarávateľ predkladá návrh rámcovej dohody a zmluvy pre každú predmetnú časť
(ktorej sa zúčastňuje), ktorý obsahuje všetky obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky. Uchádzač doplní časti, ktoré sa týkajú Dodávateľa vrátane ostatných údajov
vyznačených v dohode a zmluve na doplnenie a predloží návrh dohody a zmluvy v rámci
svojej ponuky v jednom vyhotovení.
B.3.2 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu (na 48 mesiacov) a zmluvu na rok 2014
v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
B.3.3 Po skončení elektronickej aukcie uchádzač predloží nový návrh rámcovej dohody a zmluvy
na príslušný rok 2014 prepracovaný iba v tých častiach, ktoré sa týkajú zmien
z elektronickej aukcii.
B.3.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú
záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky.
B.3.5 Po prevzatí súťažných podkladov si môže záujemca požiadať o zaslanie návrhu zmluvy
elektronickou formou (mailom)

Súťažné podklady
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2013/
na združenú dodávku elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Zmluvné strany
1.)

Odberateľ

IČO
DIČ

Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
v zastúpení Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany
: 612031
: 2020537893

Bankové spojenie
: VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických

: Ing. Igor Kováč, Miroslav Kováč

b/ zmluvných
: Mgr. Tomáš Borovský
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ Odberateľ“)
2.)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Obch. reg.:
Oddiel:
Zastúpený:
Tel. a fax. číslo :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len „Dodávateľ“)

.

Čl. II
Predmet dohody
1.) Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len“Dohody“) je:
dodávka a odber elektriny do odberných miest Odberateľa podľa tejto dohody v čase od 0:00
SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2017 a zabezpečenie distribučných služieb
Dodávateľom Odberateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
dodávke a odbere elektriny.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že ak v zmluvnom období budú vytvorené nové
odberné miesta, uzatvoria na tieto novozriadené odberné miesta individuálne zmluvy
o združenej dodávke elektriny.
3.) Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa v zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa špecifikovaných v Tabuľke č.1. tejto
dohody a podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode. Dodávateľ sa tiež zaväzuje
Súťažné podklady
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prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa uvedené
v Tabuľke č.1. voči zúčtovateľovi odchýlok
b) zabezpečiť pre Odberateľa do odberných miest Odberateľa uvedených v Tabuľke č.1. tejto
dohody distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s použitím sústavy ( ďalej len
distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú
odberné miesta Odberateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa podmienok tejto
dohody a prevádzkového poriadku PDS.
4.) Predmetom tejto dohody je tiež záväzok Odberateľa v zmluvnom období dodanú
elektrinu odobrať podľa podmienok tejto dohody a včas zaplatiť za dodávku elektriny a za
distribučné služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
5.) Dodanie elektriny špecifikovanej v Tabuľke č.1 bude realizované formou zmlúv na
príslušný rok na základe tejto dohody a počas trvania platnosti a účinnosti tejto dohody
medzi odberateľom a dodávateľom.
Tabuľka č.1.
Číslo miesta
spotreby
Por.č.

Adresa miesta spotreby
v meste Piešťany

ČOM

EIC kód

Plánovaná spotreba na rok 2014 v kWh
spotreba spotreba
spotreba
spotreba
JT
VT
NT
celkom

Istič
A

1.

Winterova 29

550330

24ZZS7026561001Y

50 700

50 700

125

2.

LOKA Žilinská cesta 122

559778

24ZZS20800780005

50

50

25

3.

Kukučínova 21

550329

24ZZS2000692000G

5 700

4 100

9 800

25

4.

Pod Párovcami 182

550328

24ZZS20764540007

4 300

8 600

12 900

25

5.

Staničná 22

550263

24ZZS2086341000Q

9 000

24

6.

Staničná 22

559611

24ZZS2086727000H

18 800

50

7.

Štefánikova 125

550262

24ZZS2086728000C

24 000

24 000

66

8.

Javorová 27

559610

24ZZS2087319000X

6 300

6 300

50

9.

Zavretý kút 113

550261

24ZZS2092608000H

800

800

40

10.

Teplická 144 Py

559609

24ZZS6054134000U

1 000

1 000

25

11.

Sad A. Kmeťa 7

550260

24ZZS7003393000R

10 400

10 400

25

12.

Námestie slobody 6

550259

24ZZS70086840004

15 000

15 000

80

13.

Teplická 103

550258

24ZZS6073551000W

24 000

24 000

25

14.

Kalinčiakova 12

550257

24ZZS20887010006

8 800

37

15.

Scherera, E.F.40

559608

24ZZS70967640001

50

50

25

16.

Nám SNP 3

550256

24ZZS2000195001Y

62 500

62 500

100

17.

Bodona 55

559607

24ZZS2088862000W

5 400

5 400

63

18.

Bodona 55

550255

24ZZS6095487000V

30 100

30 100

80

19.

Vážska 4

559606

24ZZS6017460000N

1 500

25

20.

Sad Kmeťa, A.7948/5/72

562252

24ZZS0000282080

1000

20

Spolu

Nemeraný odber
Adresa miesta spotreby
v meste Piešťany
Nám. SNP 3, Py – 180 W
Winterova 17 – 1 W
Winterova 35 – 150 W

9 000
11 300

6 600

1 000

2 200

500

1000
240 300

28 900

22 900

292 100

EIC kód

Spotreba
rok 2014 v kWh (prepočet)

24ZZS6026999000Z
24ZZS7017604000E
24ZZS70176050009

65,700
0,365
54,750

Číslo miesta spotreby
ČOM
3106026999
3107017604
3107017605

7 500

Poznámka : V prípade navýšenia (zníženia) odberných miest si odberateľ vyhradzuje právo počas
platnosti rámcovej dohody vykonávať úpravy predmetných odberných miest za
dodržania celkového plánovaného finančného objemu.
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Uvedená spotreba v roku 2014 odberných miest je obdobná pre nasledujúce roky 2015-2017.
Stanovenie konkrétneho množstva predmetu dohody pre jednotlivé roky platnosti dohody bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup. Celkový finančný limit zmlúv
uzavretých podľa tejto dohody v rokoch 2014 – 2017 nesmie prekročiť sumu 250 000,00 €
s DPH.
Čl. III
Cena
Cena za dodávku elektriny a distribučné služby

1.) Cena predmetu zákazky je stanovená podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako najnižšia cena dosiahnutá elektronickou aukciou podľa §43 ods. 1 písm. a) a ods. 2
uvedeného zákona vo verejnej súťaži zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. ...
zo dňa ... pod zn. ... Cena za dodávku elektriny je vyjadrená v mene EUR, je dohodnutá
zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
2.) Zmluvné strany si dohodli nasledujúce ceny za dodávku elektriny na obdobie od 0:00 SEČ
dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2017, podľa ktorých bude Dodávateľom
Odberateľovi účtovaná dodávka elektriny:
Cena za dodávku elektriny na roky 2014-2017 (od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ
dňa 31.12.2017) bola zmluvnými stranami dohodnutá v sumách:
jednotarif (1T) za 1 kWh bez DPH
.................
vysoký tarif (VT) za 1 kWh bez DPH
.................
nízky tarif (NT) za 1 kWh bez DPH
.................
nemeraný odber (NO) za 1 kWh bez DPH
.................
Uvedená cena pozostáva z položiek: ceny za silovú energiu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta Odberateľa a z ceny za poskytnuté služby
súvisiace s dodávkou elektriny.
K cene bez DPH bude pripočítaná 20 % sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
3.) Ceny za distribučné služby budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO
vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované PDS.
4.) Spolu s cenou elektriny bude účtovaná aj spotrebná daň v zmysle 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.
5.) Dodatok k tejto dohode, ktorým by sa zvyšovala cena jednotlivých položiek služby, je
možné uzatvoriť iba za podmienky podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní:
Dodávateľ je oprávnený podať návrh rade Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len
„rada“), že nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať
pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať
plnenie v pôvodnej ceny pri dodávke elektrickej energie alebo za pôvodných podmienok, a
domáhať sa určenia, že k zmene uvedených okolností došlo.
Ak rada určí, že po uzatvorení rámcovej dohody nastala taká zmena okolností, ktorá má
vplyv na cenu alebo podmienky plnenia rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene
okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za
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pôvodných podmienok, je odberateľ oprávnený uzatvoriť dodatok ku rámcovej dohode,
ktorý by zvyšoval cenu plnenia a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
6.) Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 10b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa
dohodli, že vo vzťahu k určeniu ceny predmetu zákazky pre opakované plnenie pri cenách
nižších ako sú určené rámcovou dohodou, budú každých 6 mesiacov odo dňa účinnosti
rámcovej dohody porovnávať ceny predmetu zákazky v nasledovných miestach dodania
predmetu zákazky na teritóriu mesta Piešťany.
Ak priemer zistených troch najnižších cien predmetu zákazky nižší ako cena predmetu
zákazky podľa rámcovej dohody odberateľ požiada dodávateľa o úpravu týchto cien
predmetu zákazky. Ak dodávateľ návrh odberateľa na zníženie cien nebude akceptovať
v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia, bude odberateľ oprávnený podať návrh rade
a domáhať sa určenia, že k zmene okolností na zníženie cien predmetu zákazky došlo.
Čl. IV
Miesto a spôsob plnenia, dodacie lehoty a dodacie podmienky
1.) Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi vrátane
zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa na základe
tejto zmluvy uskutoční do odberných miest Odberateľa podľa zoznamu uvedenom
v Tabuľke č.1.
2.) Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje
pre distribučné služby:
a.) adresu miesta spotreby
b.) Číslo miesta spotreby
c.) EIC kód odberného miesta
d.) Sadzbu za distribučné služby
e.) Maximálnu rezervovanú kapacitu (Kw/A)
3.) Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom
od spotreby Odberateľa v odberných miestach za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku v ktorom bola uzatvorená táto dohoda.
4.) Termín dodania predmetu zákazky bude určený zmluvami na príslušný kalendárny rok.
5.) Dodávateľ je povinný dodať predmet dohody do miesta plnenia na základe zmluvy v
požadovanom množstve a kvalite, po začatí účinnosti zmluvy.
Čl. V
Fakturácia a platobné podmienky
1.) Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty
považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za
dodávku elektriny a distribučné služby.
2.) Dodávateľ vystaví pre Odberateľa mesačne jednu faktúru za odberné miesta, ktorej prílohu
bude tvoriť rozpis jednotlivých odberných miest.
3.) Na úhradu doposiaľ nevyfakturovanej dodávky elektriny a súvisiacich služieb u ročne
zúčtovaných OM, sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť faktúry za opakované dodanie tovaru
a služieb. Fakturované platby v príslušnom kalendárnom mesiaci v celkovej výške 1/12
predpokladanej ročnej vyúčtovacej faktúry budú splatné najneskôr k 30. kalendárnemu dňu
mesiaca a ich výška bude zohľadnená v mesačných vyúčtovacích faktúrach.
4.) Prvú faktúru Dodávateľ vystaví po uplynutí 1. mesiaca dodávky, t. j k 01.02.2014,
poslednú faktúru vystaví dodávateľ k 31.12.2017.
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5.) Platba za tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku a bude
fakturovaná mesačne. Faktúry budú vystavené a zaslané vždy do 7 dní po uplynutí daného
mesiaca dodávky. Dodávateľ po ukončení fakturačného obdobia zohľadní v konečnej
faktúre rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou sumou od odberateľa.
6.) Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od ich doručenia odberateľovi.
7.) Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru na základe
odpočtov a skutočného odobratého množstva elektrickej energie, ktorá bude obsahovať
nasledujúce zložky ceny:
- cena elektriny, vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku,
- poplatok za distribúciu, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov, v súlade
s platným rozhodnutím ÚRSO,
- tarifu za systémové služby, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- tarifu za prevádzkovanie systému, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za prekročenie rezervovanej kapacity, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za prekročenie stanoveného účinníku, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za nevyžiadanú dodávku jalovej elektriny, v súlade s platným rozhodnutím
ÚRSO,
- Spotrebná daň v zmysle Zákona č.609/2007 Z. z.
8.) Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet dodávateľa uvedený na faktúre.
9.) Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu
s Dodávateľom je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania 0,035% z
dlžnej sumy.
10.) Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý
dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
poradové číslo faktúry
dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
dátum splatnosti faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
výšku dane celkom v eur,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Čl. VI
Záruky a reklamácie
1.)

2.)
3.)

Dodávateľ sa zaručuje, za to že predmet tejto dohody bude dodaný podľa dohodnutých podmienok a v kvalite uvedenej v tejto dohode.
Ak zistí oprávnený zástupca nedostatky pri odoberaní elektrickej energie, oznámi to dodávateľovi telefonicky najneskôr do 24 hod. od prevzatia dodávky v odbernom mieste a následne
uplatní písomnú reklamáciu u dodávateľa.
Dodávateľ je povinný riešiť reklamáciu najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia.
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Čl. VII
Zmluvné pokuty a sankcie
1.)

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

8.)
9.)
10.)

V prípade, že dodávateľ nedodrží termín splnenia predmetu dohody dohodnutý v článku V.
tejto dohody, uhradí odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného
predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho
s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový
konflikt, štrajk) neuplatní kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania
vyššej moci. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku
VI tejto dohody, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň
omeškania.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto dohodou hradí povinná strana
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do
30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia.
Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej
konštanty, sčítacou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok.
Odberateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou na adresu uvedenú v čl. I. tejto
Dohody v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Odberateľ je povinný
v uplatnenej reklamácii uviesť číslo reklamovaného dokladu, adresu, číslo odberného miesta
a popis reklamovanej skutočnosti.
Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 kalendárnych
dní odo dňa kedy reklamáciu obdržal.
V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - dobropis a Odberateľ
pôvodnú faktúru uhradil, Dodávateľ vráti Odberateľovi čiastku dobropisu v lehote splatnosti
od jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne inak).
V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - ťarchopis, Odberateľ
uhradí čiastku ťarchopisu na účet Dodávateľa v lehote splatnosti (pokiaľ sa nedohodne
inak).
Čl. VIII
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

Odberateľ nadobudne užívacie právo k predmetu dohody (príslušnej zmluvy) jeho riadnym
prevzatím v zmysle článku IV tejto dohody.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1.)
2.)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2017.
Dohoda vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
3.) Zmeny a dodatky v tejto dohode je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných
strán formou písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
4.) Túto dohodu možno vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s dodržaním
trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom po doručení výpovede
druhému účastníkovi dohody.
5.) Odberateľ bude oprávnený vypovedať rámcovú dohodu v lehote 30 dní odo dňa rozhodnutia
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6.)

7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)

rady, že k zmene okolností na zníženie cien predmetu zákazky došlo ak dodávateľ nebude
schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa článku III. Cena.
Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia tejto rámcovej dohody.Výpovedná lehota je
trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
dodávateľovi.
Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Všetky body v tejto dohode je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri výtlačky určené pre odberateľa a dva pre
dodávajúceho.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia
s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
uvedenú dohodu podpisujú.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády Slovenskej republiky na internete.

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

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

..........................................................
Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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NÁVRH ZMLUVY

„VZOR“
Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za
odchýlku č..... na rok 2014
Článok I.
Zmluvné strany
1.) Dodávateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Údaj o zápise
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika
v rozsahu „dodávka elektriny“
Bankové spojenie
V zastúpení
(ďalej len „Dodávateľ“)
a
2.) Odberateľ:
IČO
DIČ

Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
v zastúpení Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany
: 612031
: 2020537893

Bankové spojenie
: VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických

: Ing. Igor Kováč, Miroslav Kováč

b/ zmluvných
: Mgr. Tomáš Borovský
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ Odberateľ“)
Uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto Zmluvu o dodávke
elektrickej energie ( ďalej len „Zmluva“):
Článok II.
Úvodné ustanovenia

1.) Táto zmluva je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán v zmysle § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,§ 45 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 656/2004 o energetike, nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou, zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky.
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2.) Táto zmluva sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka elektrickej energie formou
združenej dodávky pre odberné miesta Odberateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
a zabezpečenie distribúcie na dobu určitú od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2014.
3.) Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov elektriny
zmluvnými stranami v období od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2014
vrátane zabezpečenia distribúcie elektriny a ostatných služieb Dodávateľom a prevzatia za
Odberateľa zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok.
4.) Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia na
podnikanie v energetike na dodávku elektriny č........................................ vydaného Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO)
Článok III.
Predmet zmluvy

1.) Predmetom tejto zmluvy je:
dodávka a odber elektriny do odberných miest Odberateľa podľa tejto Zmluvy v čase od
0:00 SEČ dňa 01.01.2014do 24:00 SEČ dňa 31.12.2014 a zabezpečenie distribučných
služieb Dodávateľom Odberateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných
strán pri dodávke a odbere elektriny.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že ak v zmluvnom období budú vytvorené nové
odberné miesta, uzatvoria na tieto novozriadené odberné miesta individuálne zmluvy
o združenej dodávke elektriny.
3.) Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období:
- dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa špecifikovaných v čl. IV tejto zmluvy
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za
Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa uvedené v čl. IV
voči zúčtovateľovi odchýlok
- zabezpečiť pre Odberateľa do odberných miest Odberateľa uvedených v čl. IV tejto
zmluvy distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s použitím sústavy ( ďalej len
distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú
odberné miesta Odberateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa podmienok tejto
zmluvy a prevádzkového poriadku PDS.
4.) Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Odberateľa v zmluvnom období dodanú
elektrinu odobrať podľa podmienok tejto zmluvy a včas zaplatiť za dodávku elektriny a za
distribučné služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
Článok IV.
Miesto plnenia a odmerné miesta

1.) Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi vrátane
zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa na základe
tejto zmluvy uskutoční do odberných miest Odberateľa podľa zoznamu uvedenom
v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
-Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje
pre distribučné služby:
-adresu miesta spotreby
-Číslo miesta spotreby
-EIC kód odberného miesta
-Sadzbu za distribučné služby
-Maximálnu rezervovanú kapacitu (Kw/A)
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2.) Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom
od spotreby Odberateľa v odberných miestach za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku v ktorom bola uzatvorená táto zmluva, uvedenom v prílohe č. 1 a č. 2
tejto zmluvy.
Článok V.
Podmienky dodávky elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny

1.) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa v množstve
a čase podľa potrieb Odberateľa a zabezpečiť u PDS pre Odberateľa distribučné služby.
2.) Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom. Za dodané množstvo
elektriny sa považujú hodnoty podľa údajov určeného meradla, ktoré poskytuje PDS podľa
osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti merania elektriny.
3.) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribučné služby do odberných miest Odberateľa,.
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.) Odberateľ je podľa zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného elektrického
zariadenia a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
Článok VI.
Doba poskytovania služieb

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že zmluva bude uzatvorená na dobu určitú nasledovne:
Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky:
01.01.2014, 00:00
Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2014. 24:00
Článok VII.
Cena za dodávku elektriny a distribučné služby

1.) Cena za dodávku elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2.) Zmluvné strany si dohodli nasledujúce ceny za dodávku elektriny na obdobie od 0:00 SEČ
dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2014, podľa ktorých bude Dodávateľom
Odberateľovi účtovaná dodávka elektriny:
Cena za dodávku elektriny na rok 2014 (od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2014) bola zmluvnými stranami dohodnutá v sumách:
jednotarif (1T) za 1 kWh bez DPH
vysoký tarif (VT) za 1 kWh bez DPH
nízky tarif (NT) za 1 kWh bez DPH
nemeraný odber (NO) za 1 kWh bez DPH

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

Uvedená cena pozostáva z položiek: ceny za silovú energiu vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku za odberné miesta Odberateľa a z ceny za poskytnuté služby súvisiace
s dodávkou elektriny.
Celková cena za dodávku elektriny na rok 2014 je ................................eur bez DPH a je
stanovená podľa predpokladaného odobraného celkového ročného množstva kWh.
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Celková cena za dodávku elektriny na rok 2014 je ................................eur s DPH a je
stanovená podľa predpokladaného odobraného celkového ročného množstva kWh.
K cene bez DPH bude pripočítaná 20 % sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
3.) Ceny za distribučné služby budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO
vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované PDS.
4.) Spolu s cenou elektriny bude účtovaná aj spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Článok VIII.
Platobné podmienky a fakturácia

1.) Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty
považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za
dodávku elektriny a distribučné služby.
2.) Dodávateľ vystaví pre Odberateľa mesačne jednu faktúru za odberné miesta, ktorej prílohu
bude tvoriť rozpis jednotlivých odberných miest.
3.) Na úhradu doposiaľ nevyfakturovanej dodávky elektriny a súvisiacich služieb u ročne
zúčtovaných OM, sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť faktúry za opakované dodanie tovaru
a služieb. Fakturované platby v príslušnom kalendárnom mesiaci v celkovej výške 1/12
predpokladanej ročnej vyúčtovacej faktúry budú splatné najneskôr k 30. kalendárnemu dňu
mesiaca a ich výška bude zohľadnená v mesačných vyúčtovacích faktúrach.
4.) Prvú faktúru Dodávateľ vystaví po uplynutí 1. mesiaca dodávky, t. j k 01.02.2014,
poslednú faktúru vystaví dodávateľ k 31.12.2014.
5.) Platba za tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku a bude
fakturovaná mesačne. Faktúry budú vystavené a zaslané vždy do 7 dní po uplynutí daného
mesiaca dodávky. Dodávateľ po ukončení fakturačného obdobia zohľadní v konečnej
faktúre rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou sumou od odberateľa.
6.) Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od ich doručenia odberateľovi.
7.) Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru na základe
odpočtov a skutočného odobratého množstva elektrickej energie, ktorá bude obsahovať
nasledujúce zložky ceny:
- cena elektriny, vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku podľa čl. 8.2 tejto Zmluvy,
- poplatok za distribúciu, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov, v súlade
s platným rozhodnutím ÚRSO,
- tarifu za systémové služby, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- tarifu za prevádzkovanie systému, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za prekročenie rezervovanej kapacity, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za prekročenie stanoveného účinníku, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- poplatok za nevyžiadanú dodávku jalovej elektriny, v súlade s platným rozhodnutím
ÚRSO,
- Spotrebná daň v zmysle Zákona č.609/2007 Z. z.
8.) Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet dodávateľa uvedený na faktúre.
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9.) Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu
s Dodávateľom je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania 0,035% z
dlžnej sumy.
10.)Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva
tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento
dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- dátum splatnosti faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane celkom v eur,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Článok IX.
Sankcie

1.) Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. V. je Odberateľ oprávnený požadovať
náhradu škody vo výške preukázanej škody.
2.) V prípade porušenia podmienok Dodávateľom, stanovených v čl. V. zmluvy a to dodávka
elektriny do odberných miest Odberateľa, Dodávateľ je povinný zaplatiť Odberateľovi
zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 10–tim %-tám z násobku jednotkovej ceny za 1kWh
a z predpokladaného množstva spotreby v kWh uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve
prepočítaného na deň (Zoznam odberných miest (špecifikované v časti B.1. opis predmetu
zákazky).Za každý deň obmedzenia alebo prerušenia dodávky elektriny, okrem prípadov,
kedy k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb došlo v
súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť.
3.) Odberateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením povinností podľa
čl. XI., na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú
zmluvnú pokutu.
4.) Dodávateľ sa zaväzuje neúčtovať Odberateľovi žiadnu sankčnú pokutu za neodobraté alebo
prekročené množstvo elektriny voči uvedenému predpokladanému množstvu elektriny
podľa podmienok tejto zmluvy.
5.) Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,035 %
z dlžnej sumy.
6.) Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry.
Článok X.
Reklamácie

1.) Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej
konštanty, sčítacou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok.
2.) Odberateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou na adresu uvedenú v čl. I. tejto
Zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Odberateľ je povinný
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3.)
4.)
5.)
6.)

v uplatnenej reklamácii uviesť číslo reklamovaného dokladu, adresu, číslo odberného miesta
a popis reklamovanej skutočnosti.
Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 kalendárnych
dní odo dňa kedy reklamáciu obdržal.
V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - dobropis a Odberateľ
pôvodnú faktúru uhradil, Dodávateľ vráti Odberateľovi čiastku dobropisu v lehote splatnosti
od jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne inak).
V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - ťarchopis, Odberateľ
uhradí čiastku ťarchopisu na účet Dodávateľa v lehote splatnosti (pokiaľ sa nedohodne
inak).
Doba splatnosti podľa čl. X .1 a X.2 je 14 dní odo dňa vystavenia podľa podmienok bodu
VIII.5.
Článok XI.
Náhrada škody

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 škoda bola spôsobená obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny
a distribučných služieb v súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie povinností bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
2.) Odberateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom
o energetike a príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
3.) Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri
zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 15
Zákona o energetike.
4.) 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 XII.
Riešenie sporov

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce
z tejto zmluvy boli urovnané predovšetkým cestou zmieru.
2.) Ak dôjde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola
objektívne vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná
strana, ktorá si uplatňuje nárok je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu
sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho predpisu
a tejto zmluvy.
Článok XIII.
Ukončenie a zánik zmluvy

1.) Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2.) Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje
písomná forma.
3.) Zmluvné strany v písomnej dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy určia dátum a lehotu
ukončenia zmluvy.
4.) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:
a) ak Odberateľ mešká so zmluvne dohodnutou platbou a neuhradil ju ani po písomnom
upomenutí,
b) ak Odberateľ nie je vlastníkom OM a vlastník OM požiada o zmenu odberateľa na OM.
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5.) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade podstatného porušenia Zmluvy
zo strany Dodávateľa, a to ak Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi dohodnutú dodávku a
distribúciu elektriny a v súlade s podmienkami Zmluvy.
6.) Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným
listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej strane, alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení
o odstúpení od zmluvy.
7.) Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením
o odstúpení Zmluvy doručeným druhej zmluvnej strane, ak
a.) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu
b.) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči druhej zmluvnej strane treťou osobou,
pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá
odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo
c.) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d.) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie alebo sa na ňu zriadi nútená správa.
8.) Individuálna zmluva o združenej dodávke elektriny zaniká uplynutím doby, na ktorú bola
uzatvorená. Individuálnu zmluvu o združenej dodávke elektriny možno ukončiť dohodou
zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.
9.) Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1.) Táto Zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiaľ v tejto Zmluve alebo
v individuálnej zmluve o združenej dodávke elektriny nie je stanovené inak, dodávka
elektriny sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o energetike
a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákona, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO
a súvisiacimi právnymi predpismi.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch
zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané
oprávnenými osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.
4.) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 Zoznam odberných miest (špecifikované v časti B.1. opis predmetu
zákazky).
- Príloha č. 2 Protokol o účasti vo výberovom konaní
5.) Táto Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2014.
6.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014 po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany,
ktorým je internetová stránka www.piestany.sk.
7.) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
8.) Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej
a slobodnej vôle, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto Zmluvy
sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných
strán pripájajú vlastnoručné podpisy.
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9.) Zmluva bola zverejnená dňa .......................
v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

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

..........................................................
Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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RÁMCOVÁ DOHODA č. 2013/
na združenú dodávku zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Zmluvné strany
1.)

Odberateľ

IČO
DIČ

Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
v zastúpení Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany
: 612031
: 2020537893

Bankové spojenie
: VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických

: Ing. Igor Kováč, Miroslav Kováč

b/ zmluvných
: Mgr. Tomáš Borovský
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ Odberateľ“)

2.)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Obch. reg.:
Oddiel:
Zastúpený:
Tel. a fax. číslo :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len „Dodávateľ“)

.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda (ďalej len „Dohoda“) sa spravuje
ustanoveniami zákona
č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a zákona č. 276/2004 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Rámcovej dohody majú odborné pojmy
a terminológia význam v súlade so Zákonom o energetike a nariadením vlády SR č.
409/2007 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, príslušných
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výnosov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“)
a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na
plynárenstvo.
3.) Táto Dohoda sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka zemného plynu formou
združenej dodávky pre odberné miesta Odberateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku,
vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka a zabezpečenie služieb súvisiacich s distribúciou
a prepravou zemného plynu na dobu určitú od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2017.
4.) Táto Dohoda upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov zemného
plynu zmluvnými stranami v období od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2017 vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy zemného plynu a ostatných služieb
Dodávateľom a prevzatia za Odberateľa zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta voči
zúčtovateľovi odchýlok.
5.) Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia na
podnikanie v plynárenstve na dodávku plynu č........................................ vydaného ÚRSO.
Článok III.
Predmet dohody

1.) Predmetom tejto Dohody je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť
Odberateľovi združené služby dodávky plynu vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka
a vrátane štruktúrovania (ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho
odberných miest (ďalej len „OM“) uvedených (špecifikované v časti B.1. opis predmetu
zákazky) zemný plyn (ďalej len „plyn“) v dohodnutom množstve a zabezpečenie prepravy
a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „distribučné služby“), ktorým
je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11, IČO:
35 910 739 (ďalej len PDS“) podľa Zmluvy. Dodávateľ na seba zároveň preberá
zodpovednosť za odchýlku Odberateľa za odberné miesta Odberateľa uvedené v Tabuľke
č.2 voči zúčtovateľovi odchýlok (Zoznam odberných miest (špecifikované v časti B.1. opis
predmetu zákazky).
2.) Predmetom tejto Dohody je tiež záväzok Odberateľa v zmluvnom období dodaný plyn
odobrať podľa podmienok tejto zmluvy a včas zaplatiť za dodávku plynu a združené služby
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta Odberateľa a za distribučné
služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3.) Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy
o pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom
príslušného PDS.
Tabuľka č.2
Predpoklad spotreby plynu na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Odberné miesta
v meste Piešťany
Nám. SNP č 3
Bodona 55/745
Štefánikova 125
Štefánikova 125
Staničná 22/35
Súťažné podklady

Číslo meradla
40454702YG98
52506982YJ08
850042203906
208024202198
483135804A11

Tarif
M2

Tarif
M3

12 170
53 277

Tarif
M4
OM
POD
501 882 4100020336 SKSPPDIS000410407615
358 330 4100020277 SKSPPDIS000410407609
4100020184 SKSPPDIS000410407604
189 485 4100020189 SKSPPDIS000410407605
4100020173 SKSPPDIS000410407603
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Kukučínova 21
Javorová 27
Kalinčiakova 12
Teplická 144
Teplická 103/2242
Teplická 103/2242
SPOLU

500396724303
956349602196
212155602198
67889150B910
932160802196
863313602194

272 611 4100020269
11 305
4100020314
162 585 4100018819
38 733
4100020318
92 607 4100020256
40 015
0 4100020263
23 475 132 025 1 577 500

SKSPPDIS000410407608
SKSPPDIS000410407610
SKSPPDIS000410404751
SKSPPDIS000410407611
SKSPPDIS000410407606
SKSPPDIS000410407607

Poznámka : V prípade navýšenia (zníženia) odberných miest si odberateľ vyhradzuje právo počas
platnosti rámcovej dohody vykonávať úpravy predmetných odberných miest za
dodržania celkového plánovaného finančného objemu.
Uvedená spotreba v roku 2014 odberných miest je obdobná pre nasledujúce roky 2015-2017.
Stanovenie konkrétneho množstva predmetu dohody pre jednotlivé roky platnosti dohody bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup. Celkový finančný limit zmlúv
uzavretých podľa tejto dohody v rokoch 2014 – 2017 nesmie prekročiť sumu 350 000,00 €
s DPH.
Čl. III
Cena
Cena za dodávku plynu a distribučné služby

1.) Cena predmetu zákazky je stanovená podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ako najnižšia cena dosiahnutá elektronickou aukciou podľa §43 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 uvedeného zákona vo verejnej súťaži zverejnenej vo vestníku verejného
obstarávania č. ... zo dňa ... pod zn. ... Cena za dodávku plynu je vyjadrená v mene EUR,
je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2.) Cena za dodávku plynu vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka, štruktúrovania a
prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta Odberateľa je dohodnutá
zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
3.) Zmluvné strany si dohodli nasledujúce ceny za dodávku plynu na obdobie od 0:00 SEČ dňa
01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2017, podľa ktorých bude Dodávateľom Odberateľovi
účtovaná dodávka plynu v sumách:
Maloodber - tarif M2 za 1 kWh bez DPH
Maloodber – tarif M3 za 1 kWh bez DPH
Maloodber – tarif M4 za 1 kWh bez DPH

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

Uvedená cena pozostáva z položiek: ceny za dodávku plynu, z fixnej mesačnej sadzby
obchodníka vrátane štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné
miesta Odberateľa.
Celková cena za dodávku plynu za obdobie je stanovená podľa predpokladaného
odobraného množstva za obdobie predchádzajúce obdobiu v ktorom bola uzatvorená táto
zmluva kWh.
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K cene bez DPH bude pripočítaná 20 % sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna
výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
4.) Ceny za služby súvisiace z prepravou plynu, ceny súvisiacie s distribúciou a fixná mesačná
sadzba distribúcia budú účtované samostatne podľa platných cenových rozhodnutí Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby
poskytované príslušným PDS.
5.) Spolu s cenou plynu bude účtovaná aj spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
6.) Dodatok k tejto dohode, ktorým by sa zvyšovala cena jednotlivých položiek služby, je
možné uzatvoriť iba za podmienky podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní:
Dodávateľ je oprávnený podať návrh rade Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len
„rada“), že nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať
pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať
plnenie v pôvodnej cene pri dodávke zemného plynu alebo za pôvodných podmienok, a
domáhať sa určenia že k zmene uvedených okolností došlo.
Ak rada určí, že po uzatvorení rámcovej dohody nastala taká zmena okolností, ktorá má
vplyv na cenu alebo podmienky plnenia rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene
okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za
pôvodných podmienok, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok ku rámcovej dohode,
ktorý by zvyšoval cenu plnenia a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
7.) Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 10b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa
dohodli, že vo vzťahu k určeniu ceny predmetu zákazky pre opakované plnenie pri cenách
nižších ako sú určené rámcovou dohodou, budú každých 6 mesiacov odo dňa účinnosti
rámcovej dohody porovnávať ceny predmetu zákazky v nasledovných miestach dodania
predmetu zákazky na teritóriu mesta Piešťany.
Ak priemer zistených troch najnižších cien predmetu zákazky nižší ako cena predmetu
zákazky podľa rámcovej dohody odberateľ požiada dodávateľa o úpravu týchto cien
predmetu zákazky. Ak dodávateľ návrh odberateľa na zníženie cien nebude akceptovať
v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia, bude odberateľ oprávnený podať návrh rade
a domáhať sa určenia, že k zmene okolností na zníženie cien predmetu zákazky došlo.
Čl. IV
Miesto a spôsob plnenia, dodacie lehoty a dodacie podmienky
1.) Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka plynu Dodávateľom Odberateľovi. vrátane
zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa na základe
tejto Dohody uskutoční do odberných miest Odberateľa podľa zoznamu uvedenom
v Tabuľke č.2.
2.) Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje
pre distribučné služby:
a.) adresu miesta spotreby
b.) číslo meradla
c.) číslo odberného miesta
d.) POD kód odberného miesta
e.) tarif
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3.) Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na dodávke plynu v celkovom množstve odvodenom od
spotreby Odberateľa v odberných miestach za obdobie predchádzajúce obdobiu v ktorom
bola uzatvorená táto dohoda.
4.) Termín dodania predmetu zákazky bude určený zmluvami na príslušný kalendárny rok.
5.) Dodávateľ je povinný dodať predmet dohody do miesta plnenia na základe zmluvy v
požadovanom množstve a kvalite, po začatí účinnosti zmluvy.
Čl. V
Fakturácia a platobné podmienky
1.) Dodávka plynu a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty
považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za
dodávku plynu a distribučné služby.
2.) Dodávateľ vystaví pre Odberateľa mesačne jednu faktúru za odberné miesta, ktorej
prílohu bude tvoriť rozpis jednotlivých odberných miest.
3.) Na úhradu doposiaľ nevyfakturovanej dodávky plynu a súvisiacich služieb u ročne
zúčtovaných OM, sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť faktúry za opakované dodanie tovaru
a služieb. Fakturované platby v príslušnom kalendárnom mesiaci v celkovej výške 1/12
predpokladanej ročnej vyúčtovacej faktúry budú splatné najneskôr k 30. kalendárnemu
dňu mesiaca a ich výška bude zohľadnená v mesačných vyúčtovacích faktúrach.
4.) Prvú faktúru Dodávateľ vystaví po uplynutí 1. mesiaca dodávky, t. j k 1.2.2014,
poslednú faktúru vystaví dodávateľ k 31.12.2017.
5.) Platba za dodávku plynu a distribučné služby bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku a bude fakturovaná mesačne. Faktúry budú vystavené a zaslané vždy do
7 dní po uplynutí daného mesiaca dodávky. Dodávateľ po ukončení fakturačného
obdobia zohľadní v konečnej faktúre rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou
sumou od odberateľa.
6.) Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od ich doručenia odberateľovi.
7.) Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru na základe
odpočtov a skutočného odobratého množstva plynu, ktorá bude obsahovať nasledujúce
zložky ceny:
- cenu plynu, vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a fixnej mesačnej sadzby
obchodníka,
- cenu služby súvisiacu s distribúciou, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov, v súlade
s platným rozhodnutím ÚRSO,
- cenu služby súvisiacu s prepravou v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
- cenu služby súvisiacu s fixnými mesačnými sadzbami v súlade s platným rozhodnutím
ÚRSO,
- spotrebnú daň v zmysle Zákona č.609/2007 Z. z.
8.) Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet dodávateľa uvedený na
faktúre.
9.) Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu
s Dodávateľom je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania 0,035% z
dlžnej sumy.
10.) Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar
alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento
dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
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-

dátum vyhotovenia faktúry,
dátum splatnosti faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene v eur,
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
výšku dane celkom v eur,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Čl. VI
Záruky a reklamácie

1.)
2.)
3.)

Dodávateľ sa zaručuje, za to že predmet tejto dohody bude dodaný podľa dohodnutých
podmienok a v kvalite uvedenej v tejto dohode.
Ak zistí oprávnený zástupca nedostatky pri odoberaní zemného plynu, oznámi to dodávateľovi telefonicky najneskôr do 24 hod. od prevzatia dodávky v odbernom mieste a následne
uplatní písomnú reklamáciu u dodávateľa.
Dodávateľ je povinný riešiť reklamáciu najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia.
Čl. VII
Zmluvné pokuty a sankcie

1.) V prípade, že dodávateľ nedodrží termín splnenia predmetu dohody dohodnutý v článku V.
tejto dohody, uhradí odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného
predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho
s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový
konflikt, štrajk) neuplatní kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania
vyššej moci. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
2.) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
3.) V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku
VI tejto dohody, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň
omeškania.
4.) Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto dohodou hradí povinná strana
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
5.) Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do
30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia.
6.) Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej
konštanty, sčítacou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok.
7.) Odberateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou na adresu uvedenú v čl. I. tejto
Dohody v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Odberateľ je povinný
v uplatnenej reklamácii uviesť číslo reklamovaného dokladu, adresu, číslo odberného miesta
a popis reklamovanej skutočnosti.
8.) Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 kalendárnych
dní odo dňa kedy reklamáciu obdržal.
9.) V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - dobropis a Odberateľ
pôvodnú faktúru uhradil, Dodávateľ vráti Odberateľovi čiastku dobropisu v lehote splatnosti
od jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne inak).
10.) V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - ťarchopis, Odberateľ
uhradí čiastku ťarchopisu na účet Dodávateľa v lehote splatnosti (pokiaľ sa nedohodne inak).
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Čl. VIII
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva
Odberateľ nadobudne užívacie právo k predmetu dohody (príslušnej zmluvy) jeho riadnym
prevzatím v zmysle článku IV tejto dohody.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2017.
Dohoda vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
Zmeny a dodatky v tejto dohode je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných
strán formou písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Túto dohodu možno vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s dodržaním
trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom po doručení výpovede
druhému účastníkovi dohody.
Odberateľ bude oprávnený vypovedať rámcovú dohodu v lehote 30 dní odo dňa rozhodnutia
rady, že k zmene okolností na zníženie cien predmetu zákazky došlo ak dodávateľ nebude
schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa článku III. Cena.
Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia tejto rámcovej dohody.Výpovedná lehota je
trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
dodávateľovi.
Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Všetky body v tejto dohode je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri výtlačky určené pre odberateľa a dva pre
dodávajúceho.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia
s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
uvedenú dohodu podpisujú.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády Slovenskej republiky na internete.

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

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

..........................................................
Mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
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primátor mesta Piešťany
NÁVRH ZMLUVY
„VZOR“
Zmluva o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku č.....
(ďalej len „Zmluva“)
na rok 2014
Článok I.
Zmluvné strany
1.) Dodávateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Údaj o zápise
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: plynárenstvo v rozsahu
„dodávka plynu“
Bankové spojenie
V zastúpení
(ďalej len „Dodávateľ“)
a
2.) Odberateľ:
IČO
DIČ

Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
v zastúpení Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany
: 612031
: 2020537893

Bankové spojenie
: VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických

: Ing. Igor Kováč, Miroslav Kováč

b/ zmluvných
: Mgr. Tomáš Borovský
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara
(ďalej len „ Odberateľ“)
(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany, jednotlivo ďalej taktiež ako „zmluvná
strana“)
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Článok II.
Úvodné ustanovenia

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa spravuje ustanoveniami zákona č. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o energetike“) a zákona č. 276/2004 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.) Zmlvuné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú odborné pojmy a terminológia
význam v súlade so Zákonom o energetike a nariadením vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým
sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, príslušných výnosov a rozhodnutí Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plynárenstvo.
3.) Táto zmluva sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka zemného plynu formou
združenej dodávky pre odberné miesta Odberateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku,
vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka a zabezpečenie služieb súvisiacich s distribúciou
a prepravou zemného plynu na dobu určitú od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2014.
4.) Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov zemného
plynu zmluvnými stranami v období od 0:00 SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa
31.12.2014 vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy zemného plynu a ostatných služieb
Dodávateľom a prevzatia za Odberateľa zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta voči
zúčtovateľovi odchýlok.
5.) Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia na
podnikanie v plynárenstve na dodávku plynu č........................................ vydaného ÚRSO.
Článok III.
Predmet zmluvy

1.) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť
Odberateľovi združené služby dodávky plynu vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka
a vrátane štruktúrovania (ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho
odberných miest (ďalej len „OM“) uvedených (špecifikované v časti B.1. opis predmetu
zákazky) zemný plyn (ďalej len „plyn“) v dohodnutom množstve a zabezpečenie prepravy
a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „distribučné služby“),
ktorým je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825
11, IČO: 35 910 739 (ďalej len PDS“) podľa Zmluvy. Dodávateľ na seba zároveň preberá
zodpovednosť za odchýlku Odberateľa za odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č.
1 a č. 2 tejto Zmluvy voči zúčtovateľovi odchýlok (Zoznam odberných miest
(špecifikované v časti B.1. opis predmetu zákazky).
2.) Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Odberateľa v zmluvnom období dodaný plyn
odobrať podľa podmienok tejto zmluvy a včas zaplatiť za dodávku plynu a združené služby
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta Odberateľa a za distribučné
služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3.) Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy
o pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom
príslušného PDS.

Súťažné podklady

september 2013

57/64

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.) Dodávateľ združených služieb je povinný najmä:
a) poskytnúť Odberateľovi združené služby za podmienok dohodnutých v Zmluve. Dodávka
a odber plynu vrátane prepravy a distribúcie a služby štruktúrovania sa uskutočňujú na
základe podmienok stanovených v Zmluve a v súlade s pravidlami prevádzkovateľa
prepravnej siete, ktorým je spoločnosť eustream, a.s., so sídlom Mlynské nivy 42, Bratislava
825 11, IČO: 35 910 712 (ďalej len „PPS“) a v súlade s Prevádzkovým poriadkom PPS
a Prevádzkovým poriadkom PDS;
b) bez zbytočného odkladu poskytnúť Odberateľovi informáciu, ktorú mu oznámi PDS
o zámere PDS prerušiť či obmedziť dodávku plynu, ak PDS o tomto prerušení alebo
obmedzení Odberateľa už neinformoval priamo Odberateľa;
c) poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky
koncovým odberateľom plynu.
2.) Odberateľ plynu je povinný najmä:
a) odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickými podmienkami pripojenia
a Prevádzkovým poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu;
b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“) v súlade s technickými podmienkami
pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav podstatné zmeny vo výrobe,
výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať Dodávateľa;
d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos údajov
a umožniť PDS prístup k určenému meradlu a telemetrickému zariadeniu;
e) poskytnúť potrebné udaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie Zmluvy a komunikáciu
s PDS;
f) udržiavať OPZ v predpísanom zodpovedajúcom technickom stave.
3.) Odberateľ je podľa zákona o energetike zodpovedný za riadny stav OPZ a za dodržiavanie
predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
Článok V.
Miesto plnenia a odmerné miesta

1.) Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka plynu Dodávateľom Odberateľovi. vrátane
zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku podľa čl. III.
Zmluvy sa na základe tejto Zmluvy uskutoční do odberných miest Odberateľa podľa
zoznamu uvedenom v prílohe č. 1 (Zoznam odberných miest -špecifikované v časti B.1. opis
predmetu zákazky), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
2.) Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje
pre distribučné služby:
a.) adresu miesta spotreby
b.) číslo meradla
c.) číslo odberného miesta
d.) POD kód odberného miesta
e.) tarif
3.) Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na dodávke plynu v celkovom množstve odvodenom od
spotreby Odberateľa v odberných miestach za obdobie predchádzajúce obdobiu v ktorom
bola uzatvorená táto zmluva, uvedenom v prílohe č. 1 a č. 2 tejto zmluvy (Zoznam
odberných miest -špecifikované v časti B.1. opis predmetu zákazky).
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Článok VI.
Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie distribúcie plynu

1.) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn do odberných miest Odberateľa v množstve a čase
podľa potrieb Odberateľa a zabezpečiť u PDS pre Odberateľa distribučné služby.
2.) Povinnosť Dodávateľa dodať plyn je splnená okamihom, kedy Dodávateľ umožní
Odberateľovi plyn odobrať. Plyn sa považuje za odobratý momentom prechodu plynu cez
výstupnú prírubu hlavného uzáveru plynu oddeľujúci distribučnú sieť od odberného
plynového zariadenia. Za dodané množstvo sa považujú hodnoty podľa údajov, ktoré PDS
poskytne Dodávateľovi z určeného meradla podľa osobitných predpisov upravujúcich
meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS.
a. Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom
prípade sa odber plynu považuje za neoprávnený odber v zmysle § 59 ods. 1 písm. a)
Zákona o energetike.
b. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi dodávku plynu, iba za predpokladu,
že Odberateľ je pripojený k distribučnej sústave PDS.
c. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do odberných miest
Odberateľa,. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a v kvalite podľa technických podmienok prístupu
a pripojenia do sústavy PDS.
Článok VII.
Doba poskytovania služieb

Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že zmluva bude uzatvorená na dobu určitú nasledovne:
Dátum a odchodná hodina začiatku dodávky:
01.01.2014, 00:00
Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2014. 24:00
Článok VIII.
Cena za dodávku plynu a distribučné služby

1.) Cena za dodávku plynu vrátane fixnej mesačnej sadzby obchodníka, štruktúrovania a
prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta Odberateľa je dohodnutá
zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
2.) Zmluvné strany si dohodli nasledujúce ceny za dodávku plynu na obdobie od 0:00 SEČ dňa
01.01.2014 do 24:00 SEČ dňa 31.12.2014, podľa ktorých bude Dodávateľom Odberateľovi
účtovaná dodávka plynu v sumách:
Maloodber - tarif M2 za 1 kWh bez DPH
.................
Maloodber – tarif M3 za 1 kWh bez DPH
.................
Maloodber – tarif M4 za 1 kWh bez DPH
.................
Uvedená cena pozostáva z položiek: ceny za dodávku plynu, z fixnej mesačnej sadzby
obchodníka vrátane štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta
Odberateľa.
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Celková cena za dodávku plynu za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 je
............................ eur bez DPH a je stanovená podľa predpokladaného odobraného množstva
za obdobie predchádzajúce obdobiu v ktorom bola uzatvorená táto zmluva kWh.
Celková cena za dodávku plynu za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 je
............................... eur s DPH a je stanovená podľa predpokladaného odobraného množstva
za obdobie predchádzajúce obdobiu v ktorom bola uzatvorená táto zmluva kWh.
K cene bez DPH bude pripočítaná 20 % sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
3.) Ceny za služby súvisiace z prepravou plynu, ceny súvisiacie s distribúciou a fixná mesačná
sadzba distribúcia budú účtované samostatne podľa platných cenových rozhodnutí Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby
poskytované príslušným PDS.
4.) Spolu s cenou plynu bude účtovaná aj spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Článok IX.
Platobné podmienky a fakturácia

1.) Dodávka plynu a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty
považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za
dodávku plynu a distribučné služby.
2.) Dodávateľ vystaví pre Odberateľa mesačne jednu faktúru za odberné miesta, ktorej
prílohu bude tvoriť rozpis jednotlivých odberných miest.
3.) Na úhradu doposiaľ nevyfakturovanej dodávky plynu a súvisiacich služieb u ročne
zúčtovaných OM, sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť faktúry za opakované dodanie tovaru
a služieb. Fakturované platby v príslušnom kalendárnom mesiaci v celkovej výške 1/12
predpokladanej ročnej vyúčtovacej faktúry budú splatné najneskôr k 30. kalendárnemu
dňu mesiaca a ich výška bude zohľadnená v mesačných vyúčtovacích faktúrach.
4.) Prvú faktúru Dodávateľ vystaví po uplynutí 1. mesiaca dodávky, t. j k 1.2.2014,
poslednú faktúru vystaví dodávateľ k 31.12.2014.
5.) Platba za dodávku plynu a distribučné služby bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku a bude fakturovaná mesačne. Faktúry budú vystavené a zaslané vždy do
7 dní po uplynutí daného mesiaca dodávky. Dodávateľ po ukončení fakturačného
obdobia zohľadní v konečnej faktúre rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou
sumou od odberateľa.
6.) Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od ich doručenia odberateľovi.
7.) Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru na základe
odpočtov a skutočného odobratého množstva plynu, ktorá bude obsahovať nasledujúce
zložky ceny:
- cenu plynu, vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a fixnej mesačnej sadzby
obchodníka podľa čl. VIII. ods..2 tejto Zmluvy,
- cenu služby súvisiacu s distribúciou, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov, v súlade
s platným rozhodnutím ÚRSO,
- cenu služby súvisiacu s prepravou v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO,
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- cenu služby súvisiacu s fixnými mesačnými sadzbami v súlade s platným rozhodnutím
ÚRSO,
- spotrebnú daň v zmysle Zákona č.609/2007 Z. z.
8.) Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet dodávateľa uvedený na
faktúre.
9.) Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu
s Dodávateľom je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania 0,035% z
dlžnej sumy.
10.) Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý
dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
poradové číslo faktúry
dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
dátum splatnosti faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
výšku dane celkom v eur,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Článok X.
Sankcie

1.) Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. VI. je Odberateľ oprávnený požadovať
náhradu škody vo výške preukázanej škody.
2.) V prípade porušenia podmienok Dodávateľom, stanovených v čl. VI. zmluvy a to dodávka
plynu do odberných miest Odberateľa, Dodávateľ je povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú
pokutu zodpovedajúcu 10–tim %-tám z násobku jednotkovej ceny za 1kWh
a z predpokladaného množstva spotreby v kWh uvedeného (špecifikované) v časti B.1. opis
predmetu zákazky k tejto zmluve prepočítaného na deň, za každý deň obmedzenia alebo
prerušenia dodávky plynu, okrem prípadov, kedy k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky
plynu a distribučných služieb došlo v súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
3.) Odberateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením povinností podľa
čl. XI., na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú
zmluvnú pokutu.
4.) Dodávateľ sa zaväzuje neúčtovať Odberateľovi žiadnu sankčnú pokutu za neodobraté alebo
prekročené množstvo plynu voči uvedenému predpokladanému množstvu plynu podľa
podmienok tejto zmluvy.
5.) Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,035 %
z dlžnej sumy.
6.) Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry
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Článok XI.
Reklamácie

1.) Ak vzniknú chyby pri fakturácii plynu nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej
konštanty, sčítacou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok.
2.) Odberateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou na adresu uvedenú v čl. I. tejto
Zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Odberateľ je povinný
v uplatnenej reklamácii uviesť číslo reklamovaného dokladu, adresu, číslo odberného miesta
a popis reklamovanej skutočnosti.
3.) Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 kalendárnych
dní odo dňa kedy reklamáciu obdržal.
4.) V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - dobropis a Odberateľ
pôvodnú faktúru uhradil, Dodávateľ vráti Odberateľovi čiastku dobropisu v lehote splatnosti
od jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne inak).
5.) V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - ťarchopis, Odberateľ
uhradí čiastku ťarchopisu na účet Dodávateľa v lehote splatnosti (pokiaľ sa nedohodne
inak).
6.) Doba splatnosti podľa čl. XI. ods.1 a čl. XI. ods. 2 je 14 dní odo dňa vystavenia podľa
podmienok bodu IX. ods. 5.
Článok XII.
Náhrada škody

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 škoda bola spôsobená obmedzením alebo prerušením dodávky plynu
a distribučných služieb v súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie povinností bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
2.) Odberateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom
o energetike a príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
3.) Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním plynu, ktoré vznikli pri
zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 15
Zákona o energetike.
4.) 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 XIII.
Riešenie sporov

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce
z tejto zmluvy boli urovnané predovšetkým cestou zmieru.
2.) Ak dôjde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola
objektívne vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná
strana, ktorá si uplatňuje nárok je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu
sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho predpisu
a tejto zmluvy.
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Článok XIV.
Ukončenie a zánik zmluvy

1.) Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2.) Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje
písomná forma.
3.) Zmluvné strany v písomnej dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy určia dátum
a lehotu ukončenia zmluvy.
4.) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:
a.) ak Odberateľ mešká so zmluvne dohodnutou platbou a neuhradil ju ani po
písomnom upomenutí,
b.) ak Odberateľ nie je vlastníkom OM a vlastník OM požiada o zmenu
odberateľa na OM.
5.) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade podstatného porušenia Zmluvy
zo strany Dodávateľa, a to ak Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi dohodnutú dodávku a
distribúciu elektriny a v súlade s podmienkami Zmluvy.
6.) Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným
listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej strane, alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení
o odstúpení od zmluvy.
7.) Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením
o odstúpení Zmluvy doručeným druhej zmluvnej strane, ak
a.) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b.) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči druhej zmluvnej strane
treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná,
alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo bol
na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo druhá
zmluvná strana vstúpila do likvidácie alebo sa na ňu zriadi nútená správa.
8.) Individuálna zmluva o združenej dodávke plynu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola
uzatvorená. Individuálnu zmluvu o združenej dodávke plynu možno ukončiť dohodou
zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.
9.) Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1.) Táto Zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiaľ v tejto Zmluve alebo
v individuálnej zmluve o združenej dodávke plynu nie je stanovené inak, dodávka plynu sa
riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o energetike a platnými
vykonávacími predpismi k tomuto zákona, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a súvisiacimi
právnymi predpismi.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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3.) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch
zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané
oprávnenými osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.
4.) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 Zoznam odberných miest (špecifikované v časti B.1. opis predmetu
zákazky).
- Príloha č. 2 Protokol o účasti vo výberovom konaní
5.) Táto Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2014.
6.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014 po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Piešťany,
ktorým je internetová stránka www.piestany.sk.
7.) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
8.) Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej
a slobodnej vôle, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto Zmluvy
sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných
strán pripájajú vlastnoručné podpisy.
9.) Zmluva bola zverejnená dňa .......................
v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

.................................................
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Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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