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Váš list zn./zo dňa  Naša značka  Vybavuje  Dátum 
 UVN-4-181/2014-176/6  Ing. Jaroš Jozef  14.11.2014 
 
Vec 
Vysvetlenie   
 
V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie požiadaviek 
uvedených v súťažných podkladoch k predmetu zákazky Dodávka elektrickej energie pre obdobie 
2015-2016 Vám v prílohe zasielame príslušné vysvetlenie. 
 
Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania 
K bodu  Z M L U V A č. UVN-4-181/2014-176 
o dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 
Zmluva o distribúcii –bude uzatvorená medzi odberateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy? 
Ak nie potom by mal byť názov Z M L U V A č. UVN-4-181/2014-176 o dodávke, distribúcii 
elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. 
Vysvetlenie:  
1. Nakoľko dodávka el. energie nie je možná bez samotnej distribúcie a zmluva o distribúcii bude 

uzatvorená medzi dodávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy názov      „Z M L U V A 
č. UVN-4-181/2014-176 o dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpoved- nosti za odchýlku“ 
medzi dodávateľom a odberateľom ( ÚVN SNP Ružomberok-FN ) je z tohto pohľadu v poriadku.  

K bodu 2.Čl. II bod 1. Detto 
Vysvetlenie: 

Nakoľko dodávka el. energie nie je možná bez samotnej distribúcie a zmluva o distribúcii bude 
uzatvorená medzi dodávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy názov      „Z M L U V A 
č. UVN-4-181/2014-176 o dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpoved- nosti za odchýlku“ 
medzi dodávateľom a odberateľom ( ÚVN SNP Ružomberok-FN ) je z tohto pohľadu v poriadku.  

 
K bodu 3.Čl.III 
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. 
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V zmysle zákona 251/2012 § 40 odst.7 – prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od 
oznámenia zabezpečiť preskúšanie meradla. 
 
Vysvetlenie: 
Nakoľko odberateľ ÚVN SNP Ružomberok-FN predstavuje pre dodávateľov VIP zákazníka, 
požaduje od dodávateľa el. energie komplexné služby. Pokiaľ dodávateľ trvá na lehote 30 dní (v 
zmysle zákona) ÚVN SNP Ružomberok-FN takýto čas akceptuje s vedomím, že väčšina dodávateľov 
dokáže takúto službu zabezpečiť v kratšom čase.  
 
K bodu  4.Čl. V 
Chýba bod 3 
Vysvetlenie: 
Bod 3 nechýba. Jeho Znenie podľa zmluvy“ Priemerná indikovaná cena za 1kWh v € bez DPH =  “ 
bude doplnené o vysúťaženú cenu po ukončení verejného obstarávania. 
 
K bodu 5.Čl. VII 
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. 
Vyúčtovanie dodanej a distribuovanej elektriny a zaplatených preddavkových platieb za dodanú a 
distribuovanú elektrinu bude uskutočňované formou faktúry, ktorú dodávateľ vystaví do 10 
pracovných dní po dni zdaniteľného plnenia na základe príslušného odpočtu stavov fakturačného 
merania. 
V zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy článku7 bodu 7.11 PDS 
poskytuje dodávateľom elektriny, ktorí prevzali zodpovednosť za odchýlku odberného miesta na jeho 
vymedzenom území namerané hodnoty mesačne do 5. pracovného dňa  nasledujúceho mesiaca 
Vysvetlenie: 
ÚVN SNP Ružomberok-FN akceptuje vystavenie vyučtovania dodanej a distribuovanej elektriny do 
10.pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
K bodu  6.Čl .VIII 
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. 
Zákon 656/2004 bol nahradený zákonom 251/2012 
Vysvetlenie: 
ÚVN SNP Ružomberok-FN akceptuje  formálnu opravu 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 za zák.č.251/2012 
 
K bodu 7.Čl. VIII 
7. V prípade, že dodávateľ nedodrží svoju povinnosť v článku II. tejto zmluvy, t.j. prestane dodávať 
elektrickú energiu, resp. preruší dodávanie elektrickej energie na obdobie, resp. dobu dlhšie/dhšiu ako 
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48 hodín, odberateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- Eur za každú aj začatú 
hodinu omeškania s plnením tejto povinnosti. Odberateľ je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou 
vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení tejto zmluvnej povinnosti 
dodávateľovi. Faktúra je splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok odberateľa na náhradu škody. 
Ako je myslený tento bod? 
Čo v prípade, keď dodávka elektriny nemôže byť uskutočňovaná z dôvodu prerušenia distribúcie 
v zmysle zákona 251/2012 alebo v prípade poruchy na odbernom elektrickom zariadení odberateľa? 
Vysvetlenie: 
V  prípade, keď dodávka elektriny nemôže byť uskutočňovaná z dôvodu prerušenia distribúcie 
v zmysle zákona 251/2012 alebo v prípade poruchy na odbernom elektrickom zariadení odberateľa si 
nebude odberateľ ÚVN SNP Ružomberok –FN nárokovať náhradu zmluvnej pokuty. 
 
 K bodu 
8. Môže byť predložený vlastný návrh zmluvy? 
Vysvetlenie: 
ÚVN SNP Ružomberok-FN predložila návrh zmluvy, ktorý predstavuje objektívny východzí bod pre 
všetkých záujemcov o dodávku el. energie. Preto nie sú prípustné vlastné návrhy. 

 
 
 
S pozdravom 

 
.................................... 
   Ing. Jozef  Jaroš 
        Ref. VO       
 
 
 

 
 
 
 

 
       

 


