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Časť I. 
Všeobecné informácie  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
Názov: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 
Adresa: Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 
Krajina: Slovenská republika  
v zastúpení:   MUDr.Jozef Ježík - riaditeľ 
Internetová adresa (URL): www.uvn.sk  
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Jaroš 
Telefón:  +421 4382435 
E-mail: jarosj@uvn.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Názov predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za 
odchýlku so zabezpečením distribučných služieb. 

 

2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO), 
vrátane číselného kódu služby súvisiacej s dodaním tovaru : 09310000-5 Elektrická energia 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, 
tvorí časť súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
      Nie  
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3.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia. 

5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY  
Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú. 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti B2 Súťažných podkladov. 

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z bežných prevádzkových prostriedkov verejného 
obstarávateľa.  

8. PREDMET ZÁKAZKY 
8.1 Typ zmluvy na dodanie tovaru: zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledok postupu 

verejného obstarávania: zadanie zákazky.  

8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
tvorí časť  súťažných podkladov  B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
vrátane časti  B.2 Opis predmetu zákazky. 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 31.03.2014. 
 

9.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie 
o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa 
zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým 
pozastaví konanie verejného obstarávateľa , oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie 
lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

10.    DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
 
10.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami 
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ohľadom vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, alebo iná vzájomná komunikácia v zmysle 
zákona bude uskutočňovaná v slovenskom jazyku len písomne a to prostredníctvom pošty 
alebo elektronickej pošty. 

10.2 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačom, záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom 
obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente 
doručenia do vlastných rúk podľa Správneho poriadku. 

 

11.    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, alebo inú sprievodnú dokumentáciu, 

môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie písomne na adrese 
podľa bodu 1. 

11.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, alebo inej 
sprievodnej dokumentácie sa považuje požiadavka o vysvetlenie doručená 
verejnému obstarávateľovi najneskôr do 06.11.2013 do 12.00 hod. Pre doručenie 
žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, alebo inej sprievodnej dokumentácie je 
pre uplynutie lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie rozhodujúci dátum doručenia na 
adresu podľa bodu 1. 

11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však šesť 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. 

11.5   Informácie týkajúce sa vysvetľovania a doplnenia podmienok verejnej súťaže 
uverejnených v oznámení a súťažných podkladoch, vyjadrenie k prípadným 
žiadostiam o nápravu, zmeny termínov z dôvodu revíznych postupov a ostatné 
informácie, ktoré môžu byť zverejnené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, bude 
obstarávateľ uverejňovať na stránke www.uvn.sk – informácie  verejné obstarávanie. 
Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým 
záujemcom - uchádzačom 

12.    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

         Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 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. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je 
pre fyzickú osobu čitateľný. 
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13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, 
musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, 
pokiaľ nie je určené inak. 

14.    JAZYK PONUKY 

14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku. 

14.2 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 preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, 
okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

15.    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

15.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená 
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 

15.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.  

15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
15.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.4.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

16.    ZÁBEZPEKA PONUKY 

16.1Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške  27 000,- eur  (slovom: dvadsaťsedemtisíc eur ) 

 

16.1.1 Spôsoby zloženia zábezpeky 
16.1.2  uchádzač si môže vybrať spôsob zloženia zábezpeky z nasledovných možností: 

 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, alebo zloženie finančných prostriedkov na účet 
obstarávateľa. 

 

16.1.3 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: 

16.1.4 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Záručná listina môže byť 
vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky  so sídlom v Slovenskej republike 
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alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). Záručná listina musí byť predložená 
v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do štátneho jazyka (slovenský jazyk). 

16.1.5 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

a)  banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa časti I.1 týchto SP) za dlžníka 
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného 
obstarávateľa podľa 16.1.13, 

b)  banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v sume podľa bodu 16.1 

c)  banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do sedem (7) dní po doručení výzvy    
verejného obstarávateľa na zaplatenie, na jeho účet  podľa bodu 16.1.10, 

d)  banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou, 

e) doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine stanovená v rovnakej dĺžke 
ako je lehota viazanosti ponuky. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak 
obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 138 zákona o verejnom obstarávaní, čoho 
dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti ponúk, predlžuje sa doba platnosti 
bankovej záruky do takto predĺženej lehoty viazanosti ponuky. Obstarávateľ  banke 
písomne oznámi ak nastane takýto prípad. 

16.1.6 Banková záruka zanikne: 
a)  plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 
verejného obstarávateľa,  

b)   odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, 

c)  uplynutím doby platnosti, na ktorú bola vystavená vrátane predlženej lehoty viazanosti 
ponúk, ak verejného obstarávateľ neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej 
záruky počas jej platnosti.  

16.1.7 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originál bankovej záruky. V prípade, že bude v 
bankovej záruke uvedená požiadavka banky na vrátenie predloženého originálu bankovej 
záruky, uchádzač zároveň predloží v ponuke aj úradne osvedčenú kópiu bankovej záruky, 
ktorá zostane súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa! V takomto prípade 
uchádzač predloží originál bankovej záruky  tak, aby bol tento doklad odoberateľný (napr. 
v euro obale), t.j. nezviazaný  pevne v ponuke. Ak uchádzač túto požiadavku verejného 
obstarávateľa nesplní, verejný obstarávateľ požiadavku na vrátenie originálu bankovej 
záruky nevykoná. 

16.1.8 Verejný obstarávateľ nebude akceptovať požiadavku banky na úradne overenie podpisu 
štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa, resp. požiadavku banky na doručenie 
oznámenia o uvoľnení  záruky prostredníctvom banky verejného obstarávateľa  pri vrátení 
bankovej záruky. 

 

16.1.9 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet  verejného obstarávateľa: 
16.1.10Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedeného 

v banke:   Štátna pokladnica Bratislava č.ú. 7000301622/8180  s uvedením variabilného 
symbolu číslo 16148. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.1 musia byť 
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pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk, 

16.1.11Doba platnosti zábezpeky ponuky, poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet 
verejného obstarávateľa, trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk,  resp. do uplynutia 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk v prípade, ak verejnému obstarávateľovi 
lehoty neplynú v dôsledku § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

16.1.12Doklad o zložení zábezpeky alebo záručná listina  musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 
Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky 
nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, alebo ak banková záruka nebude 
obsahovať požadované náležitosti, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 

16.1.13Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej  
ponuky v  lehote viazanosti ponúk. 

 

16.1.14Podmienky uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy: 
16.1.15Uvoľnenie  zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača: 

16.1.16Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa, verejný obstarávateľ ju vráti (bez úrokov)  okrem prípadov, kedy 
zábezpeka prepadá v prospech verejného obstarávateľa, 

16.1.17zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní od uzavretia  zmluvy. 

16.1.18Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na 
ktorú bola vystavená (vrátane predĺženej lehoty v prípade, ak verejnému obstarávateľovi 
lehoty neplynú v dôsledku § 138 zákona o verejnom obstarávaní), ak verejný obstarávateľ 
(veriteľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 
platnosti. 

16.1.19Podmienky uvoľnenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk: 

16.1.20Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku 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,  

16.1.21Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku do 7 dní, ak vylúči jeho ponuku pri  
vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného 
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods.5.  

16.1.22Ak verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky, bezodkladne  vráti  zábezpeku 
 uchádzačovi. 

16.1.23V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť 
ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

17.    OBSAH PONUKY 

17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
17.1.1 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými 

verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom 
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alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí 
byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny,  

17.1.2 vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých 
dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny 

17.1.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných 
podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených 
potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.4 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 
verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú 
právnu formu, 

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/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

17.1.6 E-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, 
prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie 
s uvedením mena, priezviska a telefónneho čísla kontaktnej osoby. 

17.1.7 Verejný obstarávateľ požaduje on-line prístup do informačného systému 
Dodávateľa, za účelom kontroly odobratých množstiev el. energiea správnosti jej 
fakturácie. 

17.1.8 Úradne overené platné POVOLENIE na podnikanie v energetike - dodávke 
elektrickej energie, ktoré oprávňujeuchádzača podnikať v oblasti elektroenergetiky 
v súlade s § 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmeneniektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

17.1.9  Úradne overené platné ROZHODNUTIE o pridelení EIC kódu, že je subjektom 
zúčtovania odchýlky účastníka trhu s elektrinou v zmysle platného zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov vznení neskorších 
predpisov. 

17.1.10 ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA že má uzatvorenú rámcovú 
distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do 
distribučnej sústavy na rok 2014 vo vymedzenom území, podpísané uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí 
byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
vdanej veci za člena skupiny. 

17.1.11  ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že má uzatvorenú zmluvu o 
zúčtovaní odchýlky účastníka trhu selektrinou s prevádzkovateľom prenosovej 
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sústavy na rok 2014,s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo 
pridelené) a dátumu jej uzatvorenia - podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v 
danej veci za člena skupiny. 

17.1.12 Návrh Zmluvy, ktorá je  súčasťou týchto súťažných podkladov. 

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 predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

19.    UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

19.1 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 utvorená na dodanie 
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do 
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu: skupina dodávateľov 
musí mať právnu subjektivitu. 

19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, 
nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

20.    PREDLOŽENIE PONUKY 
20.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 

návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne 
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Pre podmienky tejto 
súťaže budú tieto dve časti ponuky, t.j. „Kritériá“ a „Ostatné“ predložené nasledovne: 

- časť ponuky „Kritéria“ uchádzač predkladá listinné v samostatnom uzavretom 
obale, v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo ich zašle poštovou 
zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 22.1, ktorá obsahuje: 

 návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle časti A3 
súťažných podkladov, t.j. Prílohu č. 1 ako samostatný dokument 

CD nosič, na ktorom bude kompletná ponuka časť ponuky „Kritéria“ v 
elektronickej podobe, v jednom pdf súbore, v čiernobielom vyhotovení, 
400 dpi pre potreby Úradu verejného obstarávania. Uchádzač 
v elektronickej ponuke na CD nosiči začierni osobné údaje v súlade so 
zákonom č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov   
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návrh zmluvy podľa časti B1 súťažných podkladov - uchádzač do zmluvy 
doplní  svoje identifikačné údaje, zmluvnú cenu a návrh zmluvy podpíše, 
uchádzač nie je oprávnený meniť znenie zmluvných ustanovení 
 
 

- časť ponuky „Ostatné“, ktorá sa predkladá listinné a to nasledovne: 

„Ostatné“ - časť listinná predložená obsahuje: 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27, 28 zákona 
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A2 
súťažných podkladov, pričom uchádzač má možnosť pri preukazovaní 
podmienok účasti využiť ustanovenie § 32 ods. 8 zákona, v uzavretom obale 
podľa bodu 21 osobne alebo ich zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 22.1,  

návrh zmluvy podľa časti B1 súťažných podkladov - uchádzač do zmluvy 
doplní len svoje identifikačné údaje a návrh zmluvy podpíše, uchádzač nie je 
oprávnený meniť znenie zmluvných ustanovení, POZOR: uchádzač v zmluve 
neuvádza zmluvnú cenu, tú uvedie len v listinnej časti ponuky s názvom 
„Kritériá“. 

sprievodný list, ktorého obsahom musí byť zoznam všetkých verejným 
obstarávateľom požadovaných dokumentov predkladaných záujemcom a 
podpísaný uchádzačom 

 
Stručné zhrnutie 

Ponuka „Kritéria“ bude predložená v listinnej forme v samostatnom uzavretom obale. 

Ponuka „Ostatné“ - listinná časť bude predložená v listinnej forme v samostatnom 
uzavretom obale. Oba tieto obaly časti ponúk budú vložené do spoločnej obálky a 
predložené v lehote na predkladanie ponúk. 
 

20.2 V prípade, ak uchádzač predloží listinnú časť ponuky „Kritériá“ a časť ponuky „Ostané“ - 
listinná časť, prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.1 rozhodujúci termín 
doručenia listinnej ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.3 Pri osobnom doručení listinnej ponuky na adresu uvedenú v bode 22.1, verejný 
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času 
prevzatia týchto dokladov. 

20.4 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu 
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných 
podkladoch, sa v tejto súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní. 

21.    OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
21.1 Uchádzač vloží ponuku a návrh na plnenia kritéria vrátane návrhu zmluvy v súlade s § 41 

zákona o verejnom obstarávaní do samostatných nepriehľadných obálok/obalov. Obal 
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ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu 
a označený požadovanými údajmi. 

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk, 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“, 

označenie heslom súťaže „Dodávka elektrickej energie“ 

22.    MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: Ústredná vojenská nemocnica  SNP Ružomerok-FN 
Obec (mesto): Ružomberok PSČ: 034 26  
Ulica: Generála Miloša Vesela 21 
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Jaroš 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.11. 2013  o 12:00   hod. 

22.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 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.  

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie 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 predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk. 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24.    OTVÁRANIE PONÚK 

24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:Ústredná vojenská nemocnica  SNP Ružomberok-
FN, gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok, zasadačka verejného obstarávania č.d. 1.R.A. 403, 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.11.2013 o 13.00 hod. 

24.2 Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie 
na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. 

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 

verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 
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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 
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také 
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže 
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 

26.    VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 
podmienok účasti:  
26.1.1 osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a 
26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a  
26.1.2.2 technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.  

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti: 
26.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny 

osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny 
spoločne, 

26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny 
spoločne. 

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov 
predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov   

26.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej 
súťaži podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude 
z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia. 

27.    OPRAVA CHÝB 

27.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé 
chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude 

suma uvedená slovom, 
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla 

dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude 
jednotková cena, 

27.1.3 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, 
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27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých 
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný 
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa 
návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou alebo neurobí opravu 

chyby v lehote do 3 pracovných dní elektronickou komunikáciou alebo do 5 
pracovných dní prostredníctvom pošty odo dňa doručenia oznámenia o vykonanej 
oprave alebo chybe.  

28.    VYHODNOTENIE PONÚK 
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže 

vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti 
súťažných podkladov  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

 

28.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť 
v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú 
určené podmienky, na predloženie nových  cien. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú 
zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-
mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-
mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť 
v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné 
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

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/nebudú počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže 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 predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými 
predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 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. 
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29.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len 
„zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ 
prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho 
dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich 
pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným 
počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. 
Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo 
zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov 
vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú 
dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 

30.    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

30.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy 
boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 136 zákona 
o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu. 

30.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade 
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska 
verejného obstarávateľae ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona 
o verejnom obstarávaní námietku. 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

31.    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
31.1 Po vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii na základe jej výsledku všetkým uchádzačom 

bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk v termíne do 31. 03. 2014.  

31.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným 
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, 
pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

31.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy preukáže požadovanú funkcionalitu 
informačného systému vykonaním testovacej skúšky.  

32.    UZAVRETIE ZMLUVY 

32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 31. 03. 2014. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  
OBSTARÁVANÍ 

 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením 
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže 
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

1. § 26 ods. 1 písm. a)   - 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 trestný čin terorizmu 
a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie 
starším ako tri mesiace 

2. § 26 ods. 1 písm. b)   - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - 
uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

3. § 26 ods. 1 písm. c)   - 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 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri 
mesiace 

4. § 26 ods. 1 písm. d)  - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 
nie starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)  - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie 
starším ako tri mesiace 

6. § 26 ods. 1 písm. f)  -  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 
uchádzač ponuku  - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať služby 

7. § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo 
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 pravoplatne 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, keď 
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prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz 
činnosti 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, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy 
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, 
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za 
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. 
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 
zákona. 
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2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
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 zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom 
období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto 
zmluvu. 
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
2.1. § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
2.2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
2.3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
2.1. § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Minimálna úroveň požadovaná verejným 
obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.2) 2.1 Oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania:  
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že 
uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, 
že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie, za obdobie posledného kalendárneho roka 2012. 
Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná.  
Predložené vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K 
vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené 
účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie 
banky.  
 
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., 
vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona č. 25/2006 Z. z.:: Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní 
všetky svoje záväzky včas a riadne.  
 
2.2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. 
z. a bodu III.2.2) 2.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Súvaha alebo výkaz o 
majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012 za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, overená príslušným správcom dane 
alebo audítorom, a to v originály alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za 
rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený príslušným správcom dane alebo audítorom. Inú formu 
predloženia nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Nebude uznaný ani doklad, ktorý bude 
predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí byť dodržaná predpísaná forma 
overenia).  
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., 
vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť 
spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera.  
 
2.3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
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Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. 
z. a bodu III.2.2) 2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Prehľad o dosiahnutom 
obrate v oblasti dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 
alebo začatia prevádzkovania činností uchádzač preukáže predložením:  
a)Výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch potvrdeného miestne príslušným 
správcom dane alebo audítorom, a to v originály alebo overenej fotokópii (Podmienka: 
Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený len príslušným správcom dane 
alebo audítorom. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Nebude uznaný 
ani doklad, ktorý bude predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí byť 
dodržaná predpísaná forma overenia).  
b)Vyhlásením uchádzača o ročnom obrate v oblasti dodávky tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky, za každý z požadovaných rokov 2010, 2011 a 2012, 
podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom 
prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na 
zastupovanie).  
 
Minimálne požiadavky:  
Požadovaný obrat za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012) musí byť minimálne vo 
výške 410 000,00 EUR v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., 
vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a 
sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera.  
 
2.4. Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie 
určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje 
ekonomické a finančné postavenie.  
 
2.5. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť 
podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie 
identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní 
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.  
 
2.6. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je 
uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s 
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) zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.  
 
2.7. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom 
obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 týchto súťažných 
podkladov a bodu III.2.2) 2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, za všetkých členov 
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skupiny spoločne.  
 
2.8. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov 
uvedených podľa bodov 2.1 2.3 týchto súťažných podkladov a bodu III.2.2) 2.1 2.3 Oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania.  
 
2.9. Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný 
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
2.10. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného 
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.  
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3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ 
ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo 
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období 
bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru 
ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý 
riadne plniť takúto zmluvu.  
 
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:  
§ 28 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet 
zákazky, realizovaných v období od 1.1.2010 do 31.12.2012 alebo za obdobie od začiatku 
podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, s uvedením obchodného 
názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, predmet zmluvy, zmluvné obdobie, objem 
realizovaných dodávok v roku 2010 až 2012 v kWh, podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a pečiatkou uchádzača. Predložený 
zoznam musí byť doplnený potvrdením (referenciou) vyhotoveným odberateľom, obsahujúcim 
minimálne obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy, objem 
realizovaných dodávok v roku 2010 až 2012 v kWh, prípadne za obdobie od začiatku 
podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, hodnotenie plnenia 
podľa obchodných podmienok, kontaktu a mena kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej je 
možné overiť si potvrdené referencie.  
Referencia musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou 
na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie musí byť 
predložené splnomocnenie na zastupovanie. Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet 
zákazky sa považuje dodávka, distribúcia elektrickej energie, vrátane zabezpečenia distribučných 
služieb a zodpovednosti za odchýlku. 
 
Minimálne požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti  
§ 28 ods. 1 písm. a) Uchádzač musí predloženými referenciami preukázať, že v rokoch 2010 až 
2012 alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti ak podniká kratšie ako stanovené 
obdobie, dodával rovnaký alebo podobný charakter predmetu zákazky v objeme min. 4 450 000 
kWh.  
 
Splnenie podmienok účasti podľa tohto písmena A súťažných podkladov môže uchádzač 
preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona, ktoré predloží v rámci svojej ponuky, 
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej 
výzvy verejného obstarávateľa a to spôsobom stanoveným v tomto písmene A súťažných 
podkladov. 

 
Odôvodnenie: 
Požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie 
skúseností uchádzača s dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky 
a predpokladanú dobu plnenia. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je 100 % cena: 
„Jednotková cena za kWh dodanej silovej elektrickej energie bez distribučných 
poplatkov prepočítaná na celkové predpokladané odobraté množstvo  t.j. 4 450 000 kWh 
čistej silovej elektrickej energie / rok v EUR bez DPH vrátane spotrebnej dane). 

Zároveň druhou avšak nesúťažnou zložku bude nacenenie distribučných poplatkov na 
aktuálnej úrovni . Súťažná zložka komodity s nesúťažnou ( poplatky za distribúciu) bude 
tvoriť celkovú predpokladanú cenu zákazky. Zložka “poplatky za distribúciu“ bude 
objednávateľom a dodávateľom neovplyvniteľná, bude aktualizovaná na základe nového 
rozhodnutia ÚRSO dodatkom ku zmluve.   

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, (t.j. návrh na plnenie kritéria na 
hodnotenie ponúk) 

1.1 Nie je prípustný iný spôsob určenia ceny, V prípade, že chce uchádzač poskytnúť určité 
zľavy a pod. musí si ich započítať do jednotkovej ceny tovaru. 

1.2 Uchádzač v ponuke predloží návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 časti A3 
súťažných podkladov). 

1.3 Výsledkom el. aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. 

1.4 V prípade uchádzača, ktorý nie je platca DPH uvedie v elektronickej aukcii cenu v EUR 
ako cenu konečnú. 

1.5 Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého celková cena za predmet zákazky ponúknutá v 
el. aukcii bude najnižšia. 

1.6 Po ukončení elektronickej aukcie, keď bude známa celková cena za predmet 
zákazky uchádzač výsledok el. aukcie zapracuje do cenovej kalkulácie, pričom celkový 
cena sa bude rovnať výslednej cene ponúknutej v el. aukcii. 
Upozornenie: uchádzač v takto predloženej kalkulácii po ukončení el. aukcie nesmie 
uvádzať vyššie jednotkové ceny, ako uviedol vo svojej ponuke predloženej v lehote na 
predkladanie ponúk t.j. pred začatím el. aukcie. Takto upravenú cenovú kalkuláciu 
doručí verejnému obstarávateľovi do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

1.7 Cena musí byť uvedená vrátane spotrebnej dane z elektriny. Spotrebná daň z elektriny    
             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.  
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Príloha č. 1. 

Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

 
1. Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

2. Adresa alebo sídlo uchádzača: 

Por. 
č. Predmet zákazky Merná 

jednotka 
Jednotková cena 

za kWh 
Predpokladané 
množstvo kWh 

Cena v EUR bez 
DPH Cena  EUR s DPH 

1. Elektrická energia kWh   4 450 000   

2. 
Distribučné 
poplatky kWh     

 
Dátum, pečiatka, meno a podpis uchádzača** 
 
** Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý 
je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o 
oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 
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B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 

Z M L U V A č. UVN-22-138/2013-114 
o dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 v nadväznosti na § 409 a nasl. Obchodného zákonníka , zák.č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 546/2010 
Z.z , ktorým sa dopĺňa zák.č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony a ďalšie súvisiace predpisy.  
č. zmluvy dodávateľa :      

 
Článok. I. 

Zmluvné strany 
 
1.1. Kupujúci:                  : ÚVN  SNP Ružomberok - FN SR 
                                                            Ul. gen. M. Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok 
     
V zastúpení štatutárneho orgánu :    
Bankové spojenie   :   Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu    :   7000177393/8180 
IČO     :   319 364 15 
DIČ     : 2020590187 
IČ  DPH     : SK2020590187 
Telefón/fax    :   044/4382663, fax: 4382683 
Osoby opravené jednať vo veciach 
technických a realizačných  :   Mgr. František Gejdoš 
Telefón                 :  044/4382678 
                                     
1.2. Predávajúci:  
                  
Obchodný názov firmy                             :    
Miesto a sídlo     :   
V zastúpení štatutárneho orgánu  :  
Oprávnený rokovať vo veciach 
zmluvných a technických  :    
Bankové spojenie   :   
Číslo účtu    :   
IČO     :   
IČ pre DPH    :   
Tel./fax     :               
Zapísaný v obchodnom registri:  Obchodný register Okresného súdu   , oddiel :             ,vložka č. 
 
  
1.3  Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu 
zadania  nadlimitnej zákazky  č. 16148 - MST  v súlade s § 51   Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

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

1. Názov predmetu zmluvy: „ Dodávka elektrickej energie pre objekty Ústrednej vojenskej 
nemocnice SNP Ružomberok“  
2. Predmetom zmluvy je nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane 
skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre objekty 
(odberné miesta) Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN ( ďalej len UVN SNP Rbk-FN) 
formou združenej dodávky na zmluvné obdobie 12 mesiacov. Predpokladaný ročný objem spotreby el. 
energie  u verejného obstarávateľa predstavuje         4 450 000 kWh.  
3. Združená dodávka bude zabezpečovaná prostredníctvom tejto zmluvy pre objekty UVN SNP Rbk-FN 
(odberné miesta) uvedené v bode 7 tohto článku v danej napäťovej hladine v tarifnom meraní uvedenom 
pri odbernom mieste.  
4. Predmetom zmluvy je aj garancia dodávok dodávateľa v dohodnutom množstve po dobu platnosti 
zmluvy.  
5. Predmet zmluvy sa bude realizovať na všetkých odberných miestach Ústrednej vojenskej nemocnice 
SNP Ružomberok - FN, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy, v 
dohodnutom zmluvnom množstve a v štruktúre spotreby podľa požadovaných tarifných pásiem.  
6. V zmysle tejto zmluvy Dodávateľ zabezpečuje pre potreby odberateľa komplexné služby prenosovej a 
distribučnej sústavy.  
7. Špecifikácia odberných miest :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SSED_XML 433 
EIC/EAN Nap.úroveň  Istič/RK Počet fáz/typ RK 

24ZSS32112430001 NN Ubytovňa Považská 25 3 

24ZSS3072486000H NN Byt-Považská 6 20 3 

24ZSS32121760004 NN Rehabilitácia-
Námestie Slobody 29,7 3 

24ZSS3206897000Q NN Chata    Račkova 
Dolina 25 3 

24ZSS32104750004 NN Ubytovňa             
gen.Vesela RbK 63 3 

24ZSS9315083000V VN ÚVN 2 Považská 250 RK-12mes. 

24ZSS9315108000A VN ÚVN 3                 
Zarevúca RbK 25 RK-12mes. 

24ZSS3211241000B NN Poliklinika             
časť Zubné RbK 40 3 

24ZSS91720020000 VN Poliklinika Sliač    60 RK-12mes. 

24ZSS9300328000X VN ÚVN 1 gen.M.Vesela  850 RK-12mes. 

24ZSS3072507000G NN Byt Považská 6 10 1 

24ZSS30725020004 NN Byt (30) Považská 6 20 1 

24ZSS307250300AG NN Byt (31)               
Považská 6 20 1 

24ZSS3072476000N NN Byt (15)               
Považská 6 20 1 

24ZSS30724890002 NN Byt (17)               
Považská 6 20 1 

24ZSS307249100AG NN Byt (19)               
Považská6 20 1 

24ZSS3072477000I NN Byt (17)               
Považská5 25 3 

 
24ZSS3072487000C NN Byt (15)               

Považská 5 25 1 
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8. Odberateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a Dodávateľ sa zaväzuje touto 
zmluvou prebrať zodpovednosť za odchýlku spôsobenú Odberateľom v zmysle všeobecného platného 
právneho predpisu upravujúceho pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.  

 
Čl. III 

Meranie a vyhodnotenie množstva odobratej elektriny 
1.   Spotreba elektriny je meraná samostatnými elektromermi.  
2. Meranie dodávok elektriny pre účely fakturácie zabezpečuje PDS vlastným meracím zariadením v 
zmysle platnej zmluvy o distribúcií elektriny.  
3. Akýkoľvek zásah do určeného meradla a odvodov určeného meradla inou osobou ako PDS alebo 
osobou ním poverenou je zakázaný.  
4. Dodávateľ, v zastúpení PDS, je povinný zabezpečiť overenie správnosti merania odberu elektrickej 
energie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
5. Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom 
meradle chybu, požiada Dodávateľa o preskúšanie meradla. Dodávateľ je povinný do 15 dní od doručenia 
žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade  
zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla PDS. V 
prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou 
ten, kto o to požiada.  
6. PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať Odberateľa elektriny o stave odobratého 
množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav nového meradla po výmene. Termín výmeny 
určeného meradla je povinný oznámiť Odberateľovi v zmysle Zákona ( písomnou formou na príslušnom 
tlačive).  
7. Odberateľ je povinný umožniť PDS prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému 
zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého 
množstva.  
8. Dodávateľ poskytne na požiadanie Odberateľovi informáciu o nameraných údajoch v odberných 
miestach Odberateľa, ktoré sú podkladom pre fakturáciu.  
9. V prípade, že sa nebude dať presne určiť spotreba elektriny, stanoví PDS spotrebu elektriny po 
písomnej dohode s Odberateľom v závislosti na druhu a rozsahu závady, jedným z nasledujúcich 
dôvodov :  

 9.1. z hodnôt porovnateľného uceleného obdobia, keď boli údaje správne merané,  
 9.2 podľa skutočne nameraných a vyfakturovaných hodnôt porovnateľného uceleného  

      obdobia, keď boli hodnoty namerané správne.  
 

Čl. IV 
Doba plnenia Zmluvy 

1. Zmluva o dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára na obdobie 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Čl. V 
Cena za predmet plnenia 

1. Cena za dodávku elektrickej energie v režime prevzatej zodpovednosti za odchýlku je stanovená 
dohodou, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách.  
2. Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku a to len v prípadoch vyplývajúcich 
zo zmien daňových predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy nebolo možné predpokladať a v súlade s 
Rozhodnutiami URSO.  
3. Cena je stanovená nasledovne :  
 
Priemerná indikovaná cena za 1kWh v € bez DPH =   
plus aktuálne poplatky za distribúciu – stanovené ÚRSO-m.   
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4. Cena musí byť uvedená vrátane spotrebnej dane z elektriny. Spotrebná daň z elektriny 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.  
5. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami za dodávku elektriny realizovanú v režime prevzatej 
zodpovednosti za odchýlku.  
6. Celková  cena  je uvádzaná v EUR/kWh a spotrebnej dane z elektriny vrátane DPH. 
7. Celková predpokladaná cena na obdobie 12 mesiacov  vrátane všetkých poplatkov je: 
 
 

Čl. VI 
Dodržanie zmluvného množstva 

1  Dodávateľ bude akceptovať zmenu celkového dohodnutého množstva stanoveného v čl. II. Bod 2 
uvedeného v tejto zmluve o dodávke elektriny nepresahujúcom rozpätie +/- 20%. Zo zmluvne 
dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny bude Odberateľ za dobu trvania dodávky 
elektriny/za dobu zmluvného vzťahu povinný odobrať najmenej 80 % množstva elektriny alebo 
oprávnený odobrať najviac 120 % dohodnutého množstva elektriny.  
 
2  Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 80 % zo záväzne dohodnutého množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítajú aj zmeny písomne dohodnuté 
medzi Odberateľom a Dodávateľom počas zmluvného obdobia.  
 
3  Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 120 % zo záväzne dohodnutého množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítajú aj zmeny písomne dohodnuté 
medzi Odberateľom a Dodávateľom počas zmluvného obdobia.  

 
4 V prípade vzniku nového miesta Odberateľa ( alebo pri pričlenení iného odberného miesta 
k jestvujúcim) počas zmluvného obdobia, Dodávateľ stanoví cenu dodávky elektriny podľa čl. 5 tejto 
zmluvy. 

 
Čl. VII 

Platobné podmienky a fakturácia 
 1. Faktúry za odobratú elektrickú energiu budú vystavované za každé odberné miesto samostatne, 

pričom každá faktúra bude obsahovať členenie na položky : 
 - dodávka silovej elektriny 
 - spotrebná daň zo silovej elektriny 
 - distribučné poplatky a ich členenie 
 - distribučné služby spolu  
 2. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že na faktúre za odberné miesto, podľa čl. II bod  7, bude 

vyúčtovanie za predmet plnenia,  pričom podkladom pre výšku fakturácie je celkový súčet jej 
všetkých položiek.  

 3. Vyúčtovanie dodanej a distribuovanej elektriny a zaplatených preddavkových platieb za dodanú a 
distribuovanú elektrinu bude uskutočňované formou faktúry, ktorú dodávateľ vystaví do 5 
pracovných dní po dni zdaniteľného plnenia na základe príslušného odpočtu stavov fakturačného 
merania.  

 4. Vystavovanie faktúr bude realizované: 
      a) v prípade mesačného odpočtu stavov meradla mesačne 
      b) v prípade ročného odpočtu stavov merania ročne 
 5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia.  
 6. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ bude platiť preddavky. 
 7. Celková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 85% predpokladanej spotreby  
      elektriny . 
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      a) v prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby do 10.  a do 20. 
      b) v prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby do 20. kalendárnemu dňu v  
                     mesiaci 
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je doručené dodávateľovi oznámenie o zmene 

Dodávateľa na dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto Zmluvy, bude odberateľ platiť 
zálohové platby vo výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy .  

 9. Preddavkové platby  budú platené Odberateľom na základe vystaveného splátkového kalendára, 
ktorý je oprávnený Dodávateľ vystaviť na každé odberné miesto samostatne a bude neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy okamihom jej vystavenia a doručenia odberateľovi. Odberateľ začne uhrádzať 
preddavkové platby podľa vystaveného splátkového kalendára, ktorý  je nedeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu 
podľa príslušných ustanovení zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak nebude 
v súlade s dodanou službou, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť 
faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych 
údajov.  
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na opravenej faktúre, 
obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená vyššie dohodnutá lehota splatnosti, 
ktorá začne plynúť odznova.  

11. V prípade potreby zmeny tohto režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy,  
bude táto zmena zmluvne upravená, po obojstrannej dohode formou dodatku k zmluve.  

12. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov .  
 

Čl. VIII 
Náhrada škody, zmluvné pokuty a povinnosti Odberateľa 

1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto 
Zmluvy akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu 
škody takto spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  

2. Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa Odberateľa s dohodnutým termínom platieb za 
dodanie elektriny si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy nezaplatenej faktúry za 
každý deň omeškania .  

3. Odberateľ je oprávnený uplatniť náhradu škody, ktorá odberateľovi preukázateľne vznikne v 
dôsledku porušenia dohodnutých zmluvných podmienok a príslušných .  

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Odberateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 
vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.  

5. Povinnosťou Odberateľa je :  
5.1 zabezpečiť taký technický a právny stav predmetných odberných miest, ktorý umožňuje 
distribúciu elektriny,  
5.2 dodržať záväzok odobrať dohodnuté množstvo elektriny v zmysle čl. VI. a platiť 
Dodávateľovi za dodanú elektrinu dohodnutú cenu a dodržiavať platobné podmienky v zmysle čl. 
VII. tejto zmluvy.  
6. Dodávateľ je zodpovedný za vady predmetu zmluvy v rozsahu zák.č. 656/2004 Z. z. o 

energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecných ustanovení 
Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady.  

 
Článok IX 

Vznik, doba platnosti a skončenie zmluvy 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú : na 12 mesiacov  
3. Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť:  
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3.1 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom v písomnej dohode o  
skončení zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v dohode 
uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná 
oprávnenými osobami zmluvných strán,  
 3.2 písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním Zmluvy zostávajú všetky 
dovtedy vzniknuté sankčné práva ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedotknuté,  

3.3 odstúpením od Zmluvy s okamžitou platnosťou ktoroukoľvek zo zmluvných  
strán, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od 
zmluvy platnosť zmluvy skončí dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od 
zmluvy druhej zmluvnej strane.  
  

 3.3 Podstatným porušením Zmluvy 
3.3.1 Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä:  
a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podľa tejto Zmluvy a 
to ani po zaslaní upomienky,  
b) omeškanie so zaplatením akýkoľvek platieb podľa tejto zmluvy v stanovených termínoch a to po 
výzve Dodávateľa,  
c) neumožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby alebo 
výmeny a to ani po výzve Dodávateľa,  
d) úmyselné preukázateľné poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberateľa alebo neoznámenie 
skutočnosti, že meracie zariadenie bolo poškodené treťou osobou, alebo odcudzené. Odberateľ je povinný 
poškodenie meracieho zariadenia alebo odcudzenie meracieho zariadenia oznámiť Dodávateľovi bez 
zbytočného odkladu,  
e) akákoľvek zmena pripojenia bez súhlasu Dodávateľa na vyplnenej žiadosti.  
3.3.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje :  
a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny,  
b) opakované nedodržanie kvality dodávanej elektriny v rozsahu medzných hodnôt podľa technických 
noriem,  
c) začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania na majetok Dodávateľa.  
4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  
 

Čl. X 
Riešenie sporov 

1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia 
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto Zmluve sa zaväzujú zmluvné strany 
vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou a v prípade, že k dohode alebo k zmieru nedôjde, bude 
takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého určuje Občiansky súdny poriadok.  

 
Článok XI 

Osobitné dojednania 
1. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré Dodávateľ získa v priebehu svojej činnosti podľa tejto zmluvy 
sú označené ako obchodné tajomstvo. Dodávateľ sa zaväzuje že ich uchová v tajnosti a nesmie ich 
zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa UVN 
SNP Rbk-FN, ktoré nie sú verejne prístupné a na ktorých majú záujem. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 
všetky dôverné informácie podľa tohto článku Zmluvy použijú len na účely plnenia tejto Zmluvy, nebudú 
ich ďalej žiadnym možným spôsobom rozširovať, reprodukovať, zverejňovať.  
2. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nesprístupnia také informácie, ktorých sprístupnenie 
môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, najmä v 
znení zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení 
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neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace 
predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy.  
Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide o podozrenie z 
páchania trestného činu.  
Pri porušení týchto dojednaní si bude Odberateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.  
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa 
tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci“, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, 
havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a prekážky, ktoré 
nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, 
ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.  
4. Dodávateľ týmto dáva výslovný súhlas podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané 
v informačnom systéme Odberateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám 
len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva Dodávateľ 
po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 
5. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane 
písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného dokladu niektorého z 
účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť so zmluvným vzťahom založeným 
touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa považuje 
doručovanie do sídla/miesta podnikania, na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov 
zmluvy písomne neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. 
Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený:  
 5.1.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,  
 5.1.2 okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,  
 5.1.3 okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať,  
 5.1.4 tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom služieb (napr. 

UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla /miesta 
podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto zmluvy, 
resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník 
zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel.  

 
6. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z uvedených údajov je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena 
týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.  

 
XII 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, 
prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť od dd mm  2014. V zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov, si zmluvné strany dohodli 
účinnosť zmluvy neskôr ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia .  
2 .Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.  
3. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé  
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faktúry vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane 
jej príloh v plnom rozsahu.  
4. Za zverejnenie tejto Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Odberateľ, ako osoba povinná v 
zmysle citovaného zákona.  
5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, 
podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami.  
6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami MH SR, Výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO 
SR, Prevádzkovým poriadkom PDS a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi. a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi. 
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej 
obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.  
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 rovnopisy pre odberateľa a jeden pre dodávateľa. 
Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.  
10. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a nahradzuje 
akékoľvek dohovory medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.  
11. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, 
zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým 
ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj 
samotnej Zmluvy.  
 
 
V                            , dňa                                              V Ružomberku, dňa  
 
 
 
................................................                                    ............................................................... 
za dodávateľa      za odberateľa 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1.  Predmet zákazky zahŕňa: 
 
Predmetom zákazky bude dodávka čistej komodity- silovej el. energie bez distribučných poplatkov. 
Distribučné poplatky budú uchádzačmi nacenené na aktuálnej úrovni a budú tvoriť druhú časť 
naceňovanej avšak nesúťažnej zložky ceny. Táto zložka bude tvoriť spolu s cenou komodity  celkovú 
predpokladanú cenu pre obstarávateľa.  Po rozhodnutí ÚRSO bude cena za distribúciu aktualizovaná 
a upravená dodatkom zmluvy na aktuálnu.   
 
2. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v tejto 
časti súťažných podkladov, v opačnom prípade bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže pre nesplnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 
3. Predpokladané množstvo: Predpokladaný celkový  ročný odber: 4 450 000 kWh 
 
4. Technická špecifikácia je splnená aj v prípade, ak sú uchádzačom ponúknuté aj ďalšie služby a 

riešenia, ktoré sú požadované verejným obstarávateľom ako minimálne. 
 

5. Zoznam odberných miest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SSED_XML 433 
EIC/EAN Nap.úroveň  Istič/RK Počet fáz/typ RK 

24ZSS32112430001 NN Ubytovňa Považská 25 3 

24ZSS3072486000H NN Byt-Považská 6 20 3 

24ZSS32121760004 NN Rehabilitácia-
Námestie Slobody 29,7 3 

24ZSS3206897000Q NN Chata    Račkova 
Dolina 25 3 

24ZSS32104750004 NN Ubytovňa             
gen.Vesela RbK 63 3 

24ZSS9315083000V VN ÚVN 2 Považská 250 RK-12mes. 

24ZSS9315108000A VN ÚVN 3                 
Zarevúca RbK 25 RK-12mes. 

24ZSS3211241000B NN Poliklinika             
časť Zubné RbK 40 3 

24ZSS91720020000 VN Poliklinika Sliač    60 RK-12mes. 

24ZSS9300328000X VN ÚVN 1 gen.M.Vesela  850 RK-12mes. 

24ZSS3072507000G NN Byt Považská 6 10 1 

24ZSS30725020004 NN Byt (30) Považská 6 20 1 

24ZSS307250300AG NN Byt (31)               
Považská 6 20 1 

24ZSS3072476000N NN Byt (15)               
Považská 6 20 1 

24ZSS30724890002 NN Byt (17)               
Považská 6 20 1 

24ZSS307249100AG NN Byt (19)               
Považská6 20 1 

24ZSS3072477000I NN Byt (17)               
Považská5 25 3 

 
24ZSS3072487000C NN Byt (15)               

Považská 5 25 1 
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B.3  INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

V súlade s § 43 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a podmienky 
ponuky bude verejným obstarávateľom vyzvaný do elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcie“) na 
predloženie nových cien upravených smerom nadol. E- aukcia bude uskutočnená v súlade s týmto 
aukčným poriadkom.  
Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena, ktorá vychádza zo špecifikácie predmetu zákazky, uvedené 
v súťažných podkladoch v časti A 3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk – Návrh na plnenie kritérií 
 Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom elektronickej aukcie je cena za celý predmet zákazky.  
 
V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť 
v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky a 
aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o začiatku 
a ukončovaní elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie.  
 
Predlžovanie aukcie bude nastavené nasledovne: koniec aukcie sa bude predlžovať o 2 minúty, ak sa 
v posledených dvoch minútach zmení ponuka. Max.predĺženie je stanovené na 30 minút. 
 
Kontaktnou osobou a administrátorom elektronickej aukcie je Ing. Jozef Jaroš , kontaktná e-mailová adresa je 
jarosj@uvn.sk 
 
Otváranie ponúk bude neverejné bez účasti uchádzačov. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do 
elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk 
verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných 
ponukách.  
 
Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo 
svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú 
adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača 
k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje 
prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú 
adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred 
jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie. 
Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú aj údaje o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie 
na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia  
 
Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese: 
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title  Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali 
pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa 
umiestneného na uvedenej adrese.  
 
V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom svoje zadané ceny je 
nastavené: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 250 €  
Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú 
uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese 
http://www.aukciaas.sk/podmienky.html#title. Zúčastneným uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred 
začiatkom aukcie, či ich použité  technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky. 
 
Ďalšie upozornenia pre použitie elektronickej aukcie: 
 
V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku siete 
internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne 
plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto 
ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.    
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