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Súťažné podklady schválil: 

 

 

 

V Dunajskej Strede dňa:10.08.2018 

 

                                                                                                JUDr. Zoltán Hájos 

                               primátor mesta  

 

      

               

                                                                                                   

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, finančných 

a technických požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich 

uplatnenia ( odborný garant ). Osoba zodpovedná za súlad súťažných podkladov so zákonom 

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

neskorších predpisov potvrdzuje: 

 
 
 

V Galante, dňa 10.08.2018 

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

                   Ing. Dagmar Melotíková 

                                                                                     osoba poverená administráciou procesu VO 
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ÚVOD 

 

Počas celého procesu verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ a zainteresované osoby 

na strane verejného obstarávateľa budú správať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý 

by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princípy vo verejnom 

obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a 

uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. 

Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, 

ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo 

korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na 

uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Verejný obstarávateľ 

neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo jeho 

zainteresovanej osobe v procese verejného obstarávania.  

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky 

zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako 

výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok. 

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa 

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

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na dodanie tovaru. 

Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte 

použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne 

zákonné definície a pojmy.  

Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že 

verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné 

podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich 

nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto 

záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody. 

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky 

zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo 

výzve na predloženie ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca  dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky 

pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na 

predkladanie ponúk verejného obstarávania.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií 

uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.  

Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
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zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.  

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 

1. februára 2017. 

 

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôsledne preštudujú výzvu na predkladanie ponúk, súťažné 

podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifiká 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.  

Od uchádzačov sa očakáva, že sa hlásia k etickému kódexu záujemcov/uchádzačov a ich 

subdodávateľov, ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle dňa 

19.04.2016 (http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-

54b.html;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní  

 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Zriaďovateľ/zakladateľ: 

Názov:  Mesto Dunajská Streda  

Sídlo:  Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO:  00305383 

DIČ:  2021129968 

IČ DP nie je platiteľom DPH 

Štatutárny zástupca: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303  

Kontakt: juraj.hervay@dunstreda.eu, +421908788365  

 

2. 

Názov: Stredisko služieb škole  

Sídlo:  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpený: Ing. Dezider Szabó, riaditeľ 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 mesta Dunajská Streda 

IČO:  51074818 

DIČ:  2120576326 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH    

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

 IBAN: SK71 7500 0000 0040 2494 4995 

Kontakt:  edita.nemethova@dunstreda.eu, +421905210581 

 

3. 

Názov: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola 

 Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda 

Sídlo: Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 mesta Dunajská Streda 

Zastúpené:  PaedDr. Katarína Kollár, riaditeľ 

IČO:   37836366 

DIČ: 2021607379 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie. SWIFT (BIC): OTPVSKBX 

 IBAN: SK23 5200 0000 0000 0530 5348 

Kontakt: e-mail: zusmai.ds@gmail.com, mobil: +421905705640 

 

mailto:julia.bubniakova@dunstreda.eu
mailto:edita.nemethova@dunstreda.eu
mailto:zusmai.ds@gmail.com
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4. 

Názov: Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda 

Sídlo: Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

Zastúpené: Ing. Gabriela Bothová, riaditeľ 

IČO: 36081086 

DIČ: 2021349407 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

 IBAN: SK86 7500 0000 0000 265 373                                    

Kontakt:                             e-mail: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk, mobil: +421917172794 

 

5. 

Názov: Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom 

maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola  Komenského ulica č. 

1219/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

Sídlo: Komenského č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

Zastúpené: Mgr. Olivér Ibolya, riaditeľ 

IČO: 36086789 

DIČ: 2021434734 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

 IBAN: SK50 7500 0000 0000 2656 2693 

Kontakt: e-mail:                                kodalyds@kodalyds.eu, mobil: +421905391882 

 

6. 

Názov: Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom 

maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova 

ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

Sídlo: Hviezdoslavova ulica č. 2049/2, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

Zastúpený: PaedDr. Ján Masszi, riaditeľ 

IČO: 36086576 

DIČ: 2021421435 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX  

 IBAN: SK17 7500 0000 0000 26517593 

Kontakt: e-mail: mail@varmin.eu, mobil: +421903492113 

                               

mailto:zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
mailto:kodalyds@kodalyds.eu
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7.  

Názov: Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda 

Sídlo: Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

Zastúpené: PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ školy 

IČO: 36081078 

DIČ: 2021366908 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

IBAN:  SK76 7500 0000 0000 2652 8663 

Kontakt: e-mail: zsdsjil@stonline.sk, mobil: +421911134835 

 

8.      

Názov: Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár 

Benedek Városi Művelődési Központ  

Sídlo: Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma:   Právna forma:                    príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti    

 mesta Dunajská Streda 

Zastúpené: Mgr. Ildikó Ibolya, riaditeľ                             

IČO: 00036561 

DIČ: 2021092645 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: BIC: CEKOSKBX 

 IBAN: SK23 7500 0000 0040 0362 1767 

Kontakt: e-mail: office@mksds.sk,  office@vmkds.sk  

 mobil: +421905358531, telefón: +421315900811 

      

9.  

Obchodné meno: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.  

Sídlo: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpený: Bc. Jozef Jany, konateľ 

Právna forma: Právna forma:                    spoločnosť s ručením obmedzeným s majetkovou účasťou  

 mesta Dunajská Streda 

IČO: 46313834 

DIČ: 2023319364 

IČ DPH: SK2023319364 

Bankové spojenie:  BIC: UNCRSKBX 

 IBAN: SK11 1111 0000 0011 4049 7009 

Registrácia: OR OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 27969/T 

Kontakt: e-mail: info@municipal-ds.sk, mobil: +421905376317 

 

 

mailto:zsdsjil@stonline.sk
mailto:office@mksds.sk
mailto:office@vmkds.sk
mailto:info@municipal-ds.sk
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Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:            

                                                                                 REFAM, Group s.r.o. 

                                                                                 Ing. Dagmar Melotíková     

                                                                                 Staničná 898/6, 924 01 Galanta      

telefónne číslo:                                                         +421903520052 

e-mail:                                                                    dagmar.melotikova@gmail.com  

 

2. Predmet zákazky: 

2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na nákup 

tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto 

SP“). Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi 

distribúciu  zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním 

sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať 

Odberateľovi dohodnuté množstvo zemného  plynu do odberných miest verejného 

obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky 

a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania  predmetu zákazky týchto SP. 

2.2 Názov predmetu zákazky:  

„Dodávka zemného plynu“ 

Príležitostné spoločné obstarávanie podľa §16 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

2.3 Spoločný slovník obstarávania  

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

Zemný plyn 09123000-7 

 

3. Komplexnosť predmetu zákazky: 

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky.  

3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. 

3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Zákazka bude financovaná: z vlastných finančných  prostriedkov (prevádzkových 

zdrojov) verejného obstarávateľa a z finančných prostriedkov (prevádzkových zdrojov) 

príspevkových a rozpočtových organizácii verejného obstarávateľa. 

4.2 Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom. Cena bude uhradená v mene 

euro. Odberateľ poskytne dodávateľovi zálohové platby za dodávky zemného plynu, služieb za 

distribúciu. 

 

 

mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
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5. Typ zmluvy  

5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude:   

5.1.1 Zmluva na dodávku zemného plynu, ktorá bude uzatvorená na základe výsledku 

verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, nariadenia 

vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, 

príslušných vyhlášok, výnosov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a v zmysle 

§ 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

5.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky pre zjednodušenie a urýchlenie procesu 

uzatvorenia zmluvy uvádza verejný obstarávateľ formou návrhu zmluvy v týchto Súťažných 

podkladov. 

5.3 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní 

a pokynmi poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.  

5.4 Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

5.5 Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora.  

5.6 Právna forma vyžadovaná od skupiny dodávateľov: Záujemcom/uchádzačom môže byť 

fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne 

alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi 

spoločne. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, v zmysle § 37 ZVO, 

vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby členovia 

skupiny dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s podpisom osoby 

oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov, jedného člena skupiny dodávateľov 

na doručovanie písomností, kontakt a komunikáciu s verejným obstarávateľom za všetkých 

členov skupiny dodávateľov. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný 

obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade 

s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

6. Záujemca/Uchádzač  

6.1 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.  

6.2 Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.  

6.3 Subdodávateľom podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.  
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6.4 Partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 315/2016 Z. z., ak v 

odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je 

subjektom verejnej správy a ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

podľa ZVO (úspešný uchádzač/úspešní uchádzači) a partnerom verejného sektora podľa § 2 

ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, je 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá priamo 

alebo prostredníctvom ďalších osôb (reťazec subdodávateľov) dodáva osobám podľa § 2 ods. 

1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda 

od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že 

ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 

práva súvisia so zmluvou podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. (....zmluva alebo 

iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky 

podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 

práva podľa písmena a) druhého bodu.....). Zodpovednosť ďalších subdodávateľov ktorý 

dodávajú plnenia priamym subdodávateľom úspešného uchádzača/dodávateľa, v súvislosti so 

zmluvou podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., je presunutá na tieto samotné 

subjekty, pokiaľ v zmysle uvedeného zákona „vedia alebo majú vedieť” že nimi poskytnuté 

plnenia súvisia so zmluvným vzťahom medzi partnerom verejného sektora a štátom, v danom 

prípade medzi úspešným uchádzačom/dodávateľom a verejným obstarávateľom.  

6.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Ak je uchádzačom 

skupina dodávateľov, táto podmienka platí pre každého jej člena. Verejný obstarávateľ vylúči 

ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

 

6.6 „Iná osoba“, subdodávatelia  

6.6.1. V prípade využitia zdrojov alebo kapacít inej osoby („iná osoba“ v kontexte definície 

podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO) musí uchádzač písomnou zmluvou preukázať, že pri 

plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje alebo kapacity osoby, ktorej postavenie ale 

spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej 

alebo odbornej spôsobilosti. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne 

plnenie alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Od „inej osoby“ podľa § 33 

ods. 2 ZVO sa vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 ZVO okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO. Od „inej osoby“ podľa § 34 ods. 3 ZVO sa 

vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a 

nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO. 

Pokiaľ ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými 

odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity 

„inej osoby“ len ak táto bude reálne vykonávať tú časť predmetu zákazky/zmluvy – tie stavebné 

práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytuje.  

6.6.2. V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti záujemcom/uchádzačom podľa § 33 

alebo § 34 ZVO fyzickými osobami/nepodnikateľmi, prostredníctvom pracovných zmlúv alebo 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, ide o 
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preukazovanie splnenia podmienok účasti priamo uchádzačom, nejde o preukazovanie  splnenia 

podmienok účasti „inými osobami“; v takomto prípade musí mať uchádzač oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu aj na tú časť zákazky, na ktorú 

preukazuje zdroje alebo kapacity prostredníctvom pracovných zmlúv, resp. dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

6.6.3. V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky 

realizoval v skutočnosti subdodávateľ (§ 41 ZVO), ktorý nie je „inou osobou“. Určenie 

povinnosti dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, pravidlá zmeny 

subdodávateľov a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa vrátane požadovaných 

údajov sú súčasťou návrhu zmluvy. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 ZVO (osobného postavenia) a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Požiadavky verejného obstarávateľa na 

subdodávateľov sú uvedené v ďalších častiach súťažných podkladoch.  

 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky : mesto Dunajská Streda v súlade s Prílohou č. 1 

„Zoznam odberných miest“ , 

6.2 Termín dodania predmetu zákazky 24 mesiacov od účinnosti zmluvy.  

Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky verejného obstarávateľa je zmluva a zároveň 

uzavretie čiastkových zmlúv o dodávke plynu (ďalej len „čiastková zmluva“) pre odberné 

miesta Odberateľa do 30.09.2020 s postupným pripájaním sa odberných miest najskôr však od 

01.10.2018, s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po elektronickej 

aukcii. 

 

7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  

7.1 Zákazka na dodanie tovaru podľa zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom obstarávania 

bude uzatvorenie zmluvy v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - 

Obchodný zákonník. 

7.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe nákladov 

zaúčtovaných z minulých období  a je stanovená:  

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 147 193,18 eur bez DPH  

          

8. Lehota viazanosti ponuky  

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na 

čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom končí dňom 

31.06.2019 

8.2 V prípade podania žiadosti o nápravu proti postupu verejného obstarávateľa, či v prípade 

kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom predpokladané 

predĺženie lehoty viazanosti ponúk o 3 mesiace a to aj opakovane. 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 

primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov.     
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Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi  

9.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné 

a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného 

obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického 

komunikačného systému v pracovné dni v čase uvedenom v bode 25.1 na portáli  

www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. 

9.2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa 

považuje vyžiadanie súťažných podkladov na elektronickom portáli www.ezakazky.sk 

v konkrétnej zákazke. Podrobnosti verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie 

ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ak sa uplatnilo 

9.3 V prípade uplatnenia inštitútu  Žiadosti o vysvetlenie SP, zo strany záujemcu či uchádzača 

musia byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom 

elektronického systému www.ezakazky.sk , takéto doručenie sa považuje za moment 

doručenia.  

9.4 V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu 

prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Momentom preukázateľného 

odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk  sa považuje písomnosť za doručenú  

9.5 Námietka sa doručuje na adresu verejného obstarávateľa v listinnej forme, prostredníctvom 

poštovej prepravy, kuriérom či osobne, alebo v zmysle zákona o e-Governmente 

(prostredníctvom ÚPVS) v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment 

doručenia.  

9.6 Verejný obstarávateľ bude doručovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu smerom 

k záujemcom či uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk do 

elektronického konta záujemcu či uchádzača, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za 

odoslané/doručené.  

9.7 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4,  § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať výhradne do 

elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či 

uchádzačom), kde autorita potvrdzuje odoslanie/doručenie časovou pečiatkou. Ak verejný 

obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob doručenia dokladov napr. vzoriek, 

uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty doručiť prostredníctvom portálu 

www.ezakazky.sk. Doručenie napr. vzoriek určí v Žiadosti verejný obstarávateľ osobitne.     

9.8 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať výhradne do 

elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli 

www.ezakazky.sk, kde autorita potvrdzuje odoslanie/doručenie časovou pečiatkou, čo sa pre 

účel tohto zadávania považuje za doručené. 

9.9 Vyššie uvedené sa považuje za doručenie, čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny 

úkon. Moment odoslanie/doručenia na portáli www.ezakazky.sk potvrdzuje autorita časovou 

pečiatkou čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon alebo moment 

odoslanie/doručenia..   

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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9.9 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky, t. j. jazykom v ktorom bude 

verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky komunikovať je štátny jazyk 

Slovenskej republiky,    t.j. slovenský jazyk. 

9.10 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo vylúčenie uchádzača či vylúčenie 

jeho ponuky bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto postupe 

zadávania zákazky, prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk.   

9.11 Ak hospodársky subjekt, ktorý si nevyžiadal súťažné podklady na predmetnom portáli 

(napr. získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) a bude uplatňovať inštitút  

9.12 Žiadosti o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona o verejnom obstarávaní, 

takýto  subjekt sa zaregistruje na elektronickom portáli www.ezakazky.sk a predmetné doklady 

mimo uplatnenia námietky tiež doručí prostredníctvom uvedeného portálu. V rámci dodržania 

princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný 

obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie 

verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak v týchto súťažných podkladoch nie je určené inak.    

9.13 Za účelom elektronickej komunikácie, uchádzač  predloží v svojej ponuke Prílohu SP -  

„Vyhlásenie o elektronickej komunikácii“ podpísané osobou oprávnenou konať v mene 

uchádzača. to neplatí u uchádzačov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady prostredníctvom 

portálu www.ezakazky.sk  

 

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 

podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi 

všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred (minimálne 4 dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) všetkým zainteresovaným záujemcom 

prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/ s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom 

alebo uchádzačom odosielané/doručované prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk do konta 

záujemcu zriadenom na predmetnom portály; čo sa pre účel tohto zadávania považuje za 

doručené. 

10.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 

podkladoch,  ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom 

portálu www.ezakazky.sk, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené. 

10.3 Poskytovanie informácií bude verejný obstarávateľ smerom k  záujemcom  a uchádzačom 

uskutočňovať prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/, kde autorita potvrdzuje 

odoslanie/doručenie časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené. 

 

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

11.1 Vzhľadom na predmet obstarania nie je potrebná obhliadka.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/


MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

16 
 

 

Časť III. 

Príprava  ponuky 

12. Obsah ponuky  

12.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za 

úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok 

stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok. 

12.2 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka sa predkladá tak, aby 

obsahovala v jednom obale nasledovne dokumenty a doklady:  

1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky 

(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú 

oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy 

konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom 

o oprávnení podnikať.  

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny 

osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov, sídlo 

alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych 

zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ,  kontaktné telefónne číslo,  e-mail, internetová 

adresa,  

3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 Vyhlásenie 

o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;  

4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Príloha č. 3 Vyhlásenie 

o elektronickej komunikácii. 

5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4  Čestné 

vyhlásenie „Konflikt záujmov“. 

Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo 

porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt 

záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa 

ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá 

poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími 

právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania 

bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť 

výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 

ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 

nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je 

podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, 

rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, 

transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri 

poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi 

verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a 

zainteresovanou osobou.  
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Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o 

neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k 

zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky 

potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s 

príbuznými uchádzačov).  

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného 

obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 

40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia 

na vykonanie nápravy. 

6. Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa 

ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a 

týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 

5 – Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.  

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú  uvedené vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.  

Jednotný európsky dokument  

7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, 

finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve 

na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 

ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár 

JED vo formáte .rtf. umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z 

webového sídla ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-

dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie 

týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v 

dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý 

vypĺňa.  

7.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár 

platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany 

hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, 

subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov 

vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.  

7.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu 

(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) 

neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá 

výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil 

počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie 

doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.  

7.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky 

dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za 

„inú osobu“).  
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7.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný 

európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť 

predložiť samostatný JED za subdodávateľa).  

7.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné 

informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok 

účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v 

elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente 

uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú 

adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do 

tejto databázy.  

7.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ 

môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 

uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov 

nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 

verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.  

8. vyplnený návrh na plnenie kritérií  na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky,  podľa Prílohy 

č. 6 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísaný 

štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch 

(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným 

oprávnením. 

9. podpísaný návrh zmluvy s cenou a návrh jednej čiastkovej zmluvy ( čiastkovú zmluvu  

pripraví uchádzač   Príloha č. 5 Vzor návrhu Zmluvy  o dodávke plynu pre odberateľa (čiastková 

zmluva)).  Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača 

oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami 

uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade , ak uchádzačom bude 

skupina dodávateľov, návrh zmluvy , ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude 

podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena skupiny 

) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. 

ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc ( 

originál alebo overenú fotokópiu) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo 

vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.  

Uchádzač predloží v ponuke ako prílohu č. 1 zmluvy:  

Úradne overené platné povolenie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v predmete 

podnikania plynárenstvo, v rozsahu podnikania: dodávka plynu v súlade so zákonom č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo platného povolenia 

vydaného podľa doterajších predpisov v súlade s ust. § 96 ods 1 zák. č. 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - originál alebo úradne osvedčená kópia. 

Uchádzač predloží v ponuke ako prílohu č. 2 zmluvy:  

Prílohu č. 6.1 - Celková cena za dodávku zemného  plynu v čase predkladania ponuky ( 

uchádzač predloží tabuľku osobitne pre každú tarifu) .  
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10. naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD nosiči, Uchádzači vo svojej 

ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami 

v zmysle § 22 zákona. 

 

13. Vyhotovenie ponuky 

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím 

strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Uchádzač predloží 

verejnému obstarávateľovi ponuku v listinnej podobe predloží totožnú ponuku s listinnou aj v 

elektronickej podobe na pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF formáte.  

13.2 Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom/záujemcom musia byť podpísané 

uchádzačom/záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať 

za každého člena skupiny dodávateľov.  

13.3 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.  

13.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve,  a v týchto 

SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, 

pokiaľ nie je určené inak.   

13.5 Odporúča sa  ponuku pevne zviazať, aby:  

nebola rozoberateľná nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky  

tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá 

je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača alebo  

rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a 

opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača). 

13.6 Uchádzači vo svojej ponuke predloženej elektronicky na pamäťovom médiu označia, ktoré 

informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona. 

Za dôverné informácie je na účely zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 

technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 

výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob 

výpočtu ceny a vzory. 

13.7 Ak ide o dokumenty , ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú 

sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 

a dátumom podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  

13.8 Verejný obstarávateľ prijíma nasledovné opatrenie podľa § 64 ods. 6 ZVO: Uchádzač berie 

na vedomie, že kópia ponuky predložená na CD/DVD nosiči bude verejným obstarávateľom 

bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania 

zákazky (ak to prichádza do úvahy) zverejnená na profile podľa § 64 ods. 1 písm. b) ZVO. V 

prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač 

považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje 

anonymizovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že kópia ponuky na 

CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so 
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zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb na zverejnenie, 

anonymizovať osobné údaje ...atď.). Uchádzač je týmto plne zodpovedný za označenie, 

zabezpečenie, anonymizovanie dokumentov a informácií v súboroch vo formáte „pdf“ 

uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a v súlade s ďalšími 

platnými právnymi predpismi (napr. Obchodný zákonník), aby mohli byť ponuky uchádzačov 

na CD/DVD nosičoch priamo použité na ich zverejnenie v profile verejného obstarávateľa. V 

nadväznosti na vyššie uvedené, verejný obstarávateľ tak nezodpovedá za prípadné porušenie 

príslušných právnych predpisov, ak budú v súboroch uvedených na CD/DVD prípadne inom 

nosiči elektronickej ponuky uchádzača uvedené osobné údaje alebo údaje, ktoré sú predmetom 

obchodného tajomstva alebo inak chránené údaje a tieto ponuky budú zverejnené.  

 

14. Jazyk ponuky 

14.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. 

14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov  so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 

preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa 

ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.  

15.2 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky záujemcu/uchádzača súvisiace 

s plnením predmetu zmluvy a vynaložené a/alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov 

stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.  

15.3 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.  

15.4 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet 

inej meny na EUR sa uskutoční priemerným ročným kurzom stanoveným ECB na daný rok, v 

ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky 

účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené 

v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.  

 

16. Zábezpeka, verejný obstarávateľ nevyžaduje 

 

17. Náklady na ponuku 

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

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  

17.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej 

súťaže. 
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Časť IV. 

Predkladanie  ponuky 

18. Predloženie ponuky 

18.1 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme,  listinnej podobe ( papierovej )  a to ako: 

„originál ponuky„ a zároveň naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD na 

pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF formáte. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré 

informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona.   

18.2 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku osobne na podateľňu Mestského úradu 

alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16 

929 01 Dunajská Streda v lehote na predkladanie ponúk.  V prípade, ak uchádzač predloží 

ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 

verejného obstarávateľa. 

18.3 Pri osobnom doručení ponuky  uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

18.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť  

na  predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v  predmete zákazky členom 

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 

v  predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

19. Označenie obálky ponuky  

19.1 Uchádzač vloží ponuky do obalu. Obal (obálka)  ponuky musí byť uzatvorený, 

nepriehľadný a označený požadovanými údajmi.  

19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

a) názov a adresa verejného obstarávateľa,  

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;  

V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena 

skupiny,  

c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania  

„Dodávka zemného plynu“. 

 

20. Miesto a lehota na predkladanie ponuky  

20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na podateľňu (č. d. 218, 1. poschodie) verejného 

obstarávateľa: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda. 

20.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  

04.09.2018 do 09:00 hod.   

20.3 Pri osobnom doručení súťažnej ponuky, uchádzači túto odovzdávajú: v pondelok až vo 

štvrtok v čase od 08:00 hod do 14:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 hod do 12:00 hod. v sídle 

verejného obstarávateľa. 

20.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe. 
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21. Zmena a odvolanie ponuky  

21.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 

prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 20.1 . Novú 

ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu 

verejného obstarávateľa. 

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

ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj 

o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

22. Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu celkového vyhodnotenia verejného 

obstarávania elektronickou aukciou. 

22.1 Otváranie ponúk sa uskutočni dňa 04.09.2018 o 11:00 hod. na adrese verejného 

obstarávateľa: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda.  

22.2 Na otváraní ponúk sa zúčastní komisia verejného obstarávateľa.  

 

23. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky 

23.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné. 

Komisia vyhodnotí  ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a v prípade pochybnosti overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 

uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 

dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné 

aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky 

sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

23.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, 

stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä: 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 

hospodárnosti poskytovaných služieb, 

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač 

k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 

uchádzačom, 

d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 

pracovného práva podľa osobitných predpisov, 
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e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

23.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, 

ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 

ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou 

cenou alebo 

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 

23.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými 

v bode 24.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza 

z predložených dôkazov. 

24.5 Verejný obstarávateľ vylúčia ponuku, ak 

a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky  uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky, 

b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky  do 

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 

c) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

verejného obstarávateľa, 

d) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 

e) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov  

f) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 

vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

g) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

24.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

24.7 Verejný obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením 

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 

špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet 

zákazky určenými verejným obstarávateľom, 

b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 

24.8  O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia 

komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi. 

 

25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

25.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 a § 

152 zákona o verejnom obstarávaní. 
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25.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 ods. 

1 a § 114 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa 

uskutoční po vyhodnotení ponúk.  

25.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu 

lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, 

ako podľa písmena a). 

25.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, 

prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný 

urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

25.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

a)  ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,  

b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny 

spoločne, 

c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov 

skupiny spoločne.  

25.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených 

podľa požiadaviek uvedených vo Výzve  a v týchto SP. 

25.7 Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, pričom 

doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 

úspešný uchádzač v  písomnej podobe. Doklady musia byť predložené v origináli alebo ich 

úradne osvedčené kópie. 

25.8 Verejný obstarávateľ  vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

a) nesplnil podmienky účasti, 

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti, 

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti, 

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 

f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 

záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom 

dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
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h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

v určenej lehote, 

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym 

dokumentom v určenej lehote, 

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá 

spĺňa určené požiadavky, 

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote 

podľa § 41 ods. 2. 

25.9  Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. 

d) až g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné 

opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo 

uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek 

škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou 

spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne 

opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, 

správnym deliktom alebo trestným činom. 

25.10 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ  

nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej 

činnosti určitá právna forma. 

25.11 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä 

zoznam 

a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov, 

b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 

25.12Verejný obstarávateľ  bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že 

bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka, 

 

 

 

 

26. Elektronická aukcia sa uskutoční.  

Všeobecné informácie: 

26.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania 

opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien 

upravených smerom nadol.  

26.2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 

úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

26 
 

26.3. Podrobné informácie k priebehu e-aukcie uchádzači nájdu v časti týchto súťažných 

podkladoch B.4 – ELEKTRONICKÁ AUKCIA. 

 

Časť VI. 

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

 

27. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie 

podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo 

vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí.  

27.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení 

na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, 

že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste 

v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Pri uzatváraní rámcovej dohody s 

viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety.  

27.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov o 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. 

27.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení 

o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 

uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 

uchádzačov v profile.  

27.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky 

prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu 

úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania 

informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. 

27.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by 

mohlo poškodiť  oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 

28. Uzavretie zmluvy pre predmet zákazky:  

28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

28.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 ZVO v lehote viazanosti ponúk alebo 

v prípade uplatnenia revíznych postupov v predpokladanej predĺženej lehote viazanosti ponúk. 

Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 ZVO nasledovne:  
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28.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu7, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  

28.4 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 

55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí 

lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO. Ak boli 

uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56 

ods. 3 až ods. 7 ZVO.  

28.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi 

riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných 

dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 ZVO, ak boli na ich 

uzavretie písomne vyzvaní.  

28.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené 

povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.  

28.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť 

zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, 

aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne 

vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 

umiestnili ako tretí v poradí.  

28.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť 

verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 

uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.  

28.9 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 1.2.2017. Podľa tohto zákona je 

namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. 

Podľa znenia § 11 ZVO účinného od 1.2.2017 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie 

uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“.  

 

29. Zmena zmluvy počas jej trvania  

29.1 Podľa zákona o VO je možné meniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania  za podmienok uvedených v ustanovení  § 18 bez odporúčania Rady UVO.  

29.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu 

zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe 

zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“, uvedenej v Kapitole B.3 – Obchodné 
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podmienky týchto súťažných podkladov. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k 

porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny 

subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.  

29.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.  

29.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného 

obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom,  

29.4.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,  

29.4.2 dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili 

prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,  

29.4.3 menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, 

s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,  

29.4.4 dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by 

zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť, ak rada určí, že po uzatvorení 

zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú 

nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.    

 

Časť VII 

Subdodávky 

30. Subdodávky 

30.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. 

30.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 

alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 

zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú zmluvu na plnenie určitej časti 

zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo 

počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ 

poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.  

30.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo 

nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek 

zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.  

30.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom 

je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 

subdodávateľa  nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 

oznámení uviesť minimálne nasledovné:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 

a predmety subdodávok, 

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ 

plniť. 
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V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny 

má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé 

porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 

Časť VIII 

Etika vo verejnom obstarávaní 

31. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

31.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak  

31.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa ZVO,  

31.1.2 nedostal ani jednu ponuku,  

31.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo 

§ 45 ZVO a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa ZVO,  

31.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.  

31.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 

verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 

verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa 

zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok 

verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny 

v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna 

ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný 

zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.  

31.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo 

záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu 

a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.  

31.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie 

zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.  

 

 

 

 

 

 

Časť X. 

Revízne postupy 

32.  Žiadosť o nápravu 

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 

alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu 

proti 

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam 

uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako 
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výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo 

výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke, 

b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, 

v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov. 

32.1 Námietky je oprávnený podať 

a) uchádzač, 

b) záujemca, 

c) účastník, 

d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom kontrolovaného alebo 

e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 

poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služieb z Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1      

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU 

„Dodávka zemného plynu“ 

  

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra) 

Obchodný názov spoločnosti:   
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Sídlo alebo miesto podnikania:  

Ulica, číslo sídla:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

IBAN:  

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

  

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.  

Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  

                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2  

 

 

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

32 
 

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu:  

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom:  „Dodávka zemného plynu“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme 

s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1 – „Opis 

predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob určenia ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky uskutočnenia 

predmetu zákazky“ týchto SP. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve,  súťažných a zmluvných podmienkach sme 

porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, 

že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, 

bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 

Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.  

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3                   Vyhlásenie o elektronickej komunikácii  

 

Zákazka na dodanie tovaru, podlimitný postup podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Názov predmetu zákazky:  

„Dodávka zemného plynu“ 
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Identifikácia uchádzača: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

t.č.: 

e-mail: 

 

Ďalej prehlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k zákazke „Dodávka zemného 

plynu“ budeme využívať naše konto s užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na 

portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich 

sprístupnením v našom konte s užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli 

www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti.. Pre účel tohto zadávania 

zákazky sa považuje dokumenty za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“ 

Pozn.: uchádzač doplní e-mailové adresy 

 

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

 

Meno a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 

 

 

Upozornenie: Predmetné vyhlásenie o elektronickej komunikácii predloží každý uchádzač 

v svojej ponuke. Toto Vyhlásenie o elektronickej komunikácii verejný obstarávateľ určuje ako 

požiadavku na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4  

 

Čestné vyhlásenie konflikt záujmov 

 

Zákazka na dodanie tovaru podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

„Dodávka zemného plynu“ 

mailto:xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
http://www.ezakazky.sk/
mailto:xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
http://www.ezakazky.sk/
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doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 

„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania 

[doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť 

číslo značky vo Vestníku], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia v súťaži,  

vanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania,  

pravdivé a úplné informácie.  

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 

Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe:  
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najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny a ďalšieho kritéria, ktoré zahŕňajú 

dodacie podmienky súvisiace s predmetom zákazky a  ktorými sú najmä dodacie podmienky, 

ako je lehota dodania. 

Verejný obstarávateľ určil každému z kritérií relatívnu váhu.   

Relatívnu váhu uvedie verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a vo výzve 

na predkladanie ponúk,  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním:  

Kritérium č. 1 Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH ( váha kritéria 100%) za 

dodanie predmetu zákazky, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej 

definície kritéria.  

Pravidlá uplatnenia jednotlivých dielčích kritérií sú nastavené takým spôsobom, aby boli v 

súlade s princípmi verejného obstarávania, ako aj s ďalšími relevantnými ustanoveniami 

zákona.  

 

Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH, 

Všetky ceny budú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, distribúcie a spotrebnej dane.  Ďalšie 

položky budú účtované na základe platných právnych prepisov a individuálne správnych aktov 

príslušných orgánov.  

 

Uchádzač ocení „Návrh na plnenie kritérií“ (uvedený v týchto súťažných podkladov) pričom, 

vyplní jednotkovú cenu za dodávku zemného plynu  za 1 kWh  

Cenu predmetu zákazky je možné počas účinnosti zmluvy meniť v neprospech verejného 

obstarávateľa - objednávateľa iba v osobitných prípadoch (t. j. pri zmene právnych predpisov v 

SR a na základe preukázateľného zvýšenia harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien 

(HICP,CPI) alebo iného ekvivalentného a relevantného dokladu vydaného orgánmi Slovenskej 

republiky, Európskej únie.  

 

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.  

1. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v 

súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok. 

2. Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované 

doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol 

uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

3. V prípade dielčieho kritéria Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH určeného 

verejným obstarávateľom, sú pravidlá jeho uplatnenia nastavené takým spôsobom, že 

ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou daného kritéria (najnižšou cenou) bude pridelený 

maximálny počet bodov a ostatným ponukám bude počet bodov pridelený pomerne vo 

vzťahu k ponuke obsahujúcej najnižšiu hodnotu daného kritéria. 

4. Konečné vyhodnotenie verejného obstarávania bude certifikovanou elektronickou aukciou.  
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Príloha č. 6                            Návrh na plnenie kritérií 

                                                SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

„Dodávka zemného plynu“ 

  

Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  
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Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail:   

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ Najnižšia cena za predmet 

zákazky v € bez DPH 

váha kritéria 100% 

1. TARIFA M1 

Zemný plyn 

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

57 346  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

2. TARIFA M2 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

53 128  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

3. TARIFA M3 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

55 878  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

4. TARIFA M4 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

4 788 106  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

5. TARIFA M8 1 kWh  
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Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

989 888  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

6. TARIFA  

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

840 000  kWh 

 

 

 

 

 

 

Cena za predmet zákazky (súčet 

jednotkových cien vynásobených 

s predpokladanými spotrebami 

uvádzaných v  položkách č. 1 až 6)  

  

 

*Všetky ceny budú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, distribúcie a spotrebnej dane.  Ďalšie 

položky budú účtované na základe platných právnych prepisov a individuálne správnych aktov 

príslušných orgánov.  

Víťazný uchádzač uzavrie samostatné zmluvy s príspevkovými a rozpočtovými 

organizáciami mesta Dunajská Streda podľa právnej subjektivity, t.j. za samostatné IČO. 

Uchádzači vo svojej ponuke predložia okrem návrhu hlavnej zmluvy ( ktorá je súčasťou 

súťažných podkladov ) aj návrh čiastkovej zmluvy ( ktorú vypracuje uchádzač  Príloha č. 

5 Vzor návrhu Zmluvy  o dodávke plynu pre odberateľa (čiastková zmluva)).   

 

 
 

Dátum: .................................                                                Podpis: ..........................................                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1                                       

Celková cena za dodávku zemného plynu v čase predkladania ponuky. 
 

 

P.č. Názov položky:  

 

  

1. Dohodnutý druh tarify: 
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2. Predpokladaný odber 24 

mesiacov: 

  

  Cena položky na 

MJ: 

Cena položky za 

obdobie 24 

mesiacov 

3. FMSo – fixná mesačná sadzba 

obchodníka 

  

4. FMSd – fixná mesačná sadzba 

distribútora 
  

5. SOPo – sadzba za odobratý plyn – 

cena obchodníka 
  

6. SOPd – sadzba za odobratý plyn – 

cena distribútora 
  

7. SOPp – sadzba za odobratý plyn – 

cena prepravy 
  

8. FMS – fixné mesačné sadzby spolu  

 

 

9. SOP – sadzby za odobratý plyn 

spolu 
  

10. Náklady podľa tarify bez dani 

 
  

11. Spotrebná daň 

 
  

12. Základ dane 

 
  

13. DPH 20% 

 
  

14. Skladovanie 

 
  

 

 

 

 

CELKOM VRÁTENE DANÍ: 
  

Uchádzač predloží tabuľku osobitne pre každú tarifu 

 
 

Dátum: .................................                                                Podpis: ..........................................                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

B.2  SPOSOB URČENIA CENY 

 

1.Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v 

EUR (€, eur) prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine 



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

40 
 

sídla uchádzača. Navrhovaná zmluvná cena je cena maximálna za celý požadovaný predmet 

zákazky, t. j. súčet všetkých položiek výkazu položiek.  

2. Do ceny treba započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 

a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z prípadne podľa 

ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. Cena za 

plnenie predmetu zmluvy je stanovená ako cena maximálna počas jej platnosti a musia v nej 

byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa 

zaokrúhľujú na šesť desatinných miest. Jednotkové ceny za predmet zákazky musia zahŕňať 

všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu tejto zákazky.  

3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v 

ponuke uvedie v zložení (podľa výkaz položiek):  

1. jednotková cena v EUR bez DPH  

2. položková cena v Eur bez DPH (za položku – jednotková cena vynásobená počtom merných 

jednotiek)  

3. celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky  

4. sadzba DPH v %  

5. výška DPH v EUR  

6. celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky.  

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v predloženej ponuke na túto skutočnosť verejného 

obstarávateľa upozorní a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH ako navrhovanú zmluvnú 

cenu celkom.  

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu podľa 

bodu 3 a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, je povinný upozorniť 

v ponuke. Podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov sú zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a 

je registrovaná pre daň podľa § 7 povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z 

iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby 

podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku (Smernica Rady 2006/112/ES - tzv. „reverse charge“ 

mechanizmus).  

6. Cenu predmetu zákazky je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného 

dodatku k zmluve, v súlade s § 18 ZVO, v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov 

(ako sú napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), 

ktoré môžu ovplyvniť cenu predmetu zákazky. Zmena dohodnutej ceny nemôže mať za 

následok zvyšovanie ceny plnenia alebo jeho časti v rozpore s príslušnými ustanoveniami § 18 

ZVO alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech úspešného uchádzača, s ktorým 

sa zmluva uzatvorila.  

7. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací 

protokol potvrdený oprávneným zástupcom uchádzača/predávajúceho a oprávneným 

zástupcom verejného obstarávateľa/Objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia 

odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky v súlade so zmluvou. V prípade, že faktúra nebude 
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obsahovať predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ/ Objednávateľ má právo vrátiť ju 

úspešnému uchádzačovi/zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V 

takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre verejného 

obstarávateľa/ Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry verejnému 

obstarávateľovi/ Objednávateľa.  

 

8. Ak má úspešný uchádzač/zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia 

Slovenskej republiky, faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine 

sídla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 

 

A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona: 

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 

32 ods. 2 ZVO preukazuje: 

1.1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
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1.2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

1.3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 

1.4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

1.5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

1.6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 

1.7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ, 

1.8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ. 

1.9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 

32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

1.10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným 

pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou 

inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača. 

1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. 

ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný 

obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom 

iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad 

predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je 

účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní 

splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu 

v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 

alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO. 

1.12.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke 

doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10). 

1.13.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu 

byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED). 

1.14.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

podľa § 37 ods. 3 ZVO. 

 

B: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa systému manažérstva kvality podľa § 35 zákona a podľa §36 zákona systém 

environmentálneho manažérstva: 

podľa § 35 zákona:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality 

vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém 
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manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím, odkazuje na systémy manažérstva kvality vyplývajúce z právne 

záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako 

rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského 

štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát 

v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme  aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach 

na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním 

navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami 

zabezpečenia kvality. 

podľa § 36 zákona: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, 

ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva 

uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne 

manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného 

predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne 

záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný 

certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač 

alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, 

verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho 

manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované 

opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému 

environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. 

 

Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže:  

a) Certifikátom ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality 

b) Certifikátom ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva, 

c) Certifikátom OHSAS 18001 Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce alebo 

ekvivalenty  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Uchádzač môže predložiť aj iný relevantný dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie 

kvality (napr. potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti 

zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný 

certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; 

resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným 

obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy 

vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy). 

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských 

štátov, prípadne  iné ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné 

opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

1. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:  

 

Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a 

distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým 

podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, 
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technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Zoznam 

odberných miest s výškou spotreby ( predpoklad ) sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných 

podkladov. 

 

Celkový predpokladaný odber zemného plynu  za všetky odberné miesta celkom je: 6 784 

346   kWh / 24 mesiacov. 
 

Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje zabezpečiť bezplatné odborné 

poradenstvo a asistenciu, resp. poskytnutie dátových prehľadov súvisiacich s odberom 

zemného plynu pre každé odberné miesto . 

 

Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje pripraviť samostatné „ 

ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU A ZABEZPEČENÍ 

DISTRIBÚCIE A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU“ pre všetky 

odborné miesta podľa právnej subjektivity, ktoré majú samostatné IČO. Fakturácia 

nákladov bude víťazným uchádzačom zabezpečená samostatne na každé odberné miesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. S úspešným uchádzačom na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dodávke plynu s 

prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich 

sieťových služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 251/2012 Z.z.), zák. č. 

250/2012 Z.z .o regulácií v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov, Vyhl. Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
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vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, v znení 

neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov . 

2. V prípade „skupiny dodávateľov“, ktorá nemá právnu formu, predkladá údaje za všetkých 

členov skupiny. Úspešná „skupina dodávateľov“ bez právnej formy vytvorí pred uzavretím 

zmluvy právne vzťahy v súlade s § 31 ZVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej 

formy, ak ponuka „skupiny dodávateľov“ bola prijatá, z dôvodu riadneho plnenia tejto zmluvy. 

Právnu formu je možné vytvoriť jednak niektorou z foriem obchodných spoločností podľa 

zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), ale aj napríklad vytvorením združenia podľa zákona č. 40/1964 Z. z. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo 

vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne je potrebné 

predložiť požadované údaje pred uzavretím zmluvy. 

3. Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a 

príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace 

s predložením ponuky alebo s plnením zmluvy.  

4. Víťazný uchádzač predloží úradne overenú fotokópiu návrhu poistnej zmluvy zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 

podnikateľa. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná ku dňu podpisu zmluvy o dodávke a 

musí zabezpečovať poistenie na obdobie celého plnenia zmluvy. Uchádzač, ktorý má aktuálne 

platnú poistnú zmluvu, avšak nezahŕňa poistenie na obdobie celého plnenia zmluvy zároveň 

predloží aj čestné prehlásenie, že bude poistený voči zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone podnikateľskej činnosti počas celej doby plnenia Zmluvy o dodávke. Po uzavretí novej 

poistnej zmluvy je úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi potvrdenie 

o tomto poistení, inak je verejný obstarávateľ oprávnený od Zmluvy o dodávke odstúpiť v 

jednomesačnej výpovednej lehote. Úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy zodpovednosti 

za škody spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 

podnikateľa predkladá len úspešný uchádzač ako prílohu zmluvy na základe oznámenia 

verejného obstarávateľa o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 Zmluva o dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku  

so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb  

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 251/2012 Z.z.), , zák. č. 250/2012 Z.z .o 

regulácií v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov , Vyhl. Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, v znení neskorších 
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predpisov a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

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

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Zriaďovateľ/zakladateľ:   

Názov:                                                   Mesto Dunajská Streda 

Adresa:                                                 Hlavná  50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Krajina:                                                         Slovenská republika 

IČO:                                                  00305383 

DIČ:                                                              2021129968 

V zastúpení:                                      JUDr. Zoltán Hájos -  primátor mesta 

Bankové spojenie:                                    SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

IBAN:                                                      SK17 7500 0000 0003 0281 2303  

Kontaktná osoba za koordináciu  

odberateľov:                 Ing. Juraj Hervay 

Telefón:                 +421 908/788365  

E-mail:                                                            juraj.hervay@dunstreda.eu                                                                              

(ďalej ako „Zriaďovateľ/zakladateľ “) 

a 

Dodávateľ: 

Obchodné meno :      

Sídlo :                                      

Právna forma :      

Štatutárny orgán:     

IČO:          

DIČ:        

IČ DPH:       

Registrácia:         

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: plynárenstvo v 

rozsahu „dodávka plynu“ č...................   

Bankové spojenie:      

Číslo účtu:        

BIC:          

IBAN:         

Zastúpený:      

Telefón:    

e-mail:    

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Článok II. 

Základné ustanovenia 

2.1 Mesto Dunajská Streda ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 16 zákona NR SR 

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

neskorších predpisov zrealizovalo verejné obstarávanie s názvom zákazky „Dodávka 

zemného plynu“ (podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska), ktorej výsledkom je 

táto Zmluva v prospech nasledovných verejných obstarávateľov, pre účel tejto Zmluvy 

mailto:juraj.hervay@dunstreda.eu
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„odberateľ“ v príslušnom gramatickom tvare, nadobúdajúcich predmet zákazky 

prostredníctvom centrálnej obstarávateľskej organizácie:  

 Stredisko služieb škole,  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

51074818 (4 odberné miesta uvedené nižšie), 

o Materská škola Eleka Benedeka, Alžbetínske námestia 323/3, 929 01 Dunajská Streda, 

o Materská škola Jesenského ulica, Jesenského ulica 910/10, 929 01 Dunajská Streda 

o Materská škola Széchényiho ulica, Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská streda, 

o Materská škola Októbrová ulica, Októbrová ulica 939/47, 929 01 Dunajská Streda, 

 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj č. 283/6, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 37836366 (1 odberné miesto), 

 Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda, IČO: 36081086, (2 odberné 

miesta v budove sídla základnej školy), 

 Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály 

Zoltán Alapiskola Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely 
IČO: 36086789 (1 odberné miesto), 

 Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry 

Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely  IČO: 36086576 (1 odberné miesto), 

 Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda,  IČO: 36081078, (3 

odberné miesta), 

 Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ, IČO: 00036561,  (1 odberné miesto uvedené nižšie), 

o Galéria súčasných maďarských umelcov – Ul. Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 

Dunajská Streda 

 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 46313834 (5 odberných miest uvedených nižšie) 

o Administratívna budova Obchodno-informačného centra – Alžbetínske námestie 

1203/1, 929 01 Dunajská streda, 

o Umelá ľadová plocha – Trhovisko 14, 929 01 Dunajská Streda, 

o Spoločenský dom – Lesná 436/411, 929 01 Dunajská streda, 

o Kračanská cesta – byty, Kračanská cesta 3120/3, 929 01 Dunajská Streda 

o Kultúrny dom – Mliečany 37, 929 01 Dunajská Streda 

 

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky 

„Dodávka zemného plynu“ vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do jednotlivých 

odberných miest odberateľa podľa Prílohy č. 1  k tejto Zmluve a prevzatím zodpovednosti za 

odchýlku a  v súlade so  zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO“) a v zmysle 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom 

NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) 

a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť plynárenstva.  

2.3 Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky verejného obstarávateľa je Zmluva a zároveň 

uzavretie čiastkových zmlúv o dodávke plynu (ďalej len „čiastková zmluva“) pre odberné 
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miesta odberateľa do 30.09.2020 s postupným pripájaním sa odberných miest najskôr však od 

01.10.2018, s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po elektronickej 

aukcii. 

2.4 Čiastková zmluva musí byť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a jej ustanovenia majú 

prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa. Povinnými, nie však 

výlučnými náležitosťami čiastkovej zmluvy sú:  

a) údaje na identifikáciu zmluvných strán,  

b) údaje o odbernom mieste, 

c) predmet zmluvy, 

d) cena za 1 kWh zemného plynu s prepravou bez distribúcie a nezahŕňajúca DPH, 

spotrebnú daň a poplatky spojené s distribúciou,  

e) termín plnenia  na dobu určitú počnúc dňom nasledujúcim po dni ukončenia platnosti a 

účinnosti zmluvy o dodávke zemného plynu s doterajším dodávateľom podľa Prílohy 

č.1 tejto Zmluvy do 30.09.2020 alebo na dobu neurčitú   s jednomesačnou výpovednou 

lehotou s možnosťou výpovede najskôr k 30.09.2020,  

f) ustanovenie o tom, že v prípade , že sa skutočné odbery plynu budú odlišovať od 

predbežného množstva (prípad neodobratia plynu v predbežnom množstve alebo 

prekročenie predbežného množstva), Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu 

aj v týchto prípadoch za rovnakých, v tejto Zmluve uvedených podmienok, a to bez 

uplatňovania sankcií (zmluvných pokút) voči odberateľovi, 

g) ustanovenia o zmluvných pokutách podľa Čl. IX a ustanovenia o reklamácii podľa Čl. 

XII tejto Zmluvy, 

h) ustanovenia o možnosti odstúpenia od zmluvy v súlade s Čl. XIV bod 14.7 tejto Zmluvy. 

2.5 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí Príloha č.1 Zoznam odberných miest 

s predpokladanou ročnou spotrebou plynu (ďalej len ako „OM“) odberateľa a Príloha č. 2 Vzor 

návrhu zmluvy o  dodávke plynu pre odberné miesta odberateľa ( maloodber, veľkoodber) .  

 

Článok III. 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť v dobe zmluvného obdobia 

dodávku plynu podľa tejto Zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb 

súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu), vrátane prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku odberateľa, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve; Dodávateľ je teda povinný 

dodať odberateľovi do každého OM dohodnuté predbežné množstvo plynu pre príslušné OM 

po dobu trvania obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva a záväzok odberateľa odobrať 

plyn v každom príslušnom OM a zaplatiť za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú 

zmluvnú cenu.  

3.2. Záväzok Dodávateľa predstavuje dodanie plynu do príslušného OM, pričom tento záväzok 

je splnený umožnením odberateľa plyn odobrať.  

3.3. Ďalšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných 

podmienkach pre Zmluvy o dodávke plynu. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred 

ustanoveniami Obchodných podmienok (ďalej len „OP“) a sú v súlade s aktuálnou legislatívou 

pre zabezpečenie dodávok plynu.  

 

Článok IV. 

Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie distribúcie 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn do OM odberateľa v  množstve a čase podľa potrieb 

jednotlivých OM odberateľa  a zabezpečiť u  Prevádzkovateľa  distribučnej siete pre odberné 
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miesta odberateľa distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a v kvalite  podľa technických podmienok prístupu 

a pripojenia do siete Prevádzkovateľa distribučnej siete. 

4.2 Za dodané množstvo plynu sa považujú hodnoty podľa údajov určeného  meradla, ktoré 

poskytuje Prevádzkovateľ distribučnej siete. Za správnosť nameraného  množstva dodaného  

plynu a kvalitu v odbernom mieste odberateľa zodpovedá  Prevádzkovateľ distribučnej siete. 

4.3 Meranie dodávok plynu,  vrátane vyhodnocovania výsledkov merania  zabezpečí 

Prevádzkovateľ distribučnej siete.  

4.4 Odberateľ umožní Prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meraciemu zariadeniu  za 

účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo odobratia meracieho  zariadenia.  

4.5 Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo 

odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia 

zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne 

ohlásiť Dodávateľovi. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže 

odberateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je 

povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie určeného meradla.  

Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä, nie však výlučne: 

a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia; 

b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla; 

c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle; 

d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

4.6  Pri riešení stavu núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú  

Dodávateľ a odberateľ plynu povinní postupovať podľa všeobecne  záväzných právnych 

predpisov (vyhláška č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o postupe pri 

vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich  opatrení pri stave núdze a o 

opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení neskorších predpisov) a 

technických podmienok Prevádzkového poriadku  Prevádzkovateľa distribučnej siete.  

4.7 V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu z dôvodu havárie alebo poruchy na 

zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa Dodávateľ zaväzuje 

vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s Prevádzkovateľom distribučnej siete 

obnovil dodávku a distribúciu plynu do OM. Tým nie je dotknutá povinnosť odberateľa strpieť 

obmedzenia pri vyhlásení stavu núdze podľa § 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípadoch bezdôvodného prerušenia dodávky a 

distribúcie plynu je odberateľ   oprávnený účtovať zmluvnú pokutu, ako aj si uplatniť náhradu 

škody.  

4.8 Ak  Dodávateľ zistí , že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu 

z tejto zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť odberateľovi najneskôr 30 kalendárnych 

dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti  z tejto Zmluvy. V prípade 

nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti má odberateľ  právo účtovať zmluvnú pokutu , ako 

aj  si uplatniť náhradu škody, ktorá mu vznikla.  

4.9 Ak odberateľ zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo nefunkčné, vyzve v zmysle 

prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej siete na jeho opravu alebo výmenu a 

postupuje v súčinnosti s Dodávateľom plynu.  

4.10 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na vzájomnej súčinnosti a spolupráci pri riešení porúch 

a ostatných zmien na OM na časti vymedzeného územia príslušného Prevádzkovateľa 

distribučnej siete.  

Pre uvedené potreby je zo strany Dodávateľa k dispozícii príslušný KAM: meno: ...........tel. 

kontakt: ............., e-mail: ................... a zo strany odberateľa: 
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Pre Stredisko služieb škole: Bc. Edita Némethová, mobil: +421905210581, e-mail: 

edita.nemethova@dunstreda.eu 

Pre Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, meno: PaedDr. Katarína Kollár, mobil: 

+421905705640, e-mail: zusmai.ds@gmail.com,  

Pre ZŠ Jilemnického: meno: PaedDr. Peter Gajdoš, tel. kontakt: +421 911 134 835, +421 

31 552 25 76, e-mail: zsdsjil@stonline.sk 

Pre ZŠ Z. Kodálya s VJM: meno: Mgr. Olivér Ibolya, tel. kontakt: +421 905 391 882, +421 

31 552 24 32, +421 31 552 38 93, e-mail: kodalyds@kodalyds.eu,  

Pre ZŠ Smetanov háj: meno: Ing. Gabriela Bothová, tel. kontakt: +421 917 172 794, +421 

31 552 23 37, e-mail: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk 

Pre ZŠ ÁrminaVámberyho s VJM: meno: PaedDr. Ján Masszi, tel. kontakt: +421 903 492 113, 

+421 31 552 53 85, e-mail: mail@varmin.eu 

Pre Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési 

Központ: meno: Ildikó Tarcsi, tel. kontakt: +421 031 590 0811, +421 903 965 569, e-mail: 

office@msksds.sk 

Pre Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.: meno: Bc. Jozef Jany, mobil: 

+421905376317, info@municipal-ds.sk,  

Každá zmena, prípadne rozšírenie kontaktných osôb bude upresnené samostatným oznámením 

zo strany odberateľa alebo Dodávateľa.  

4.11 Dodávateľ  týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so  

zúčtovateľom odchýlok. 

4.12 Dodávateľ  zároveň vyhlasuje, že za  odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v 

plnom rozsahu. 

 

Článok V. 

Miesto dodania a odberné miesta 

5.1 Miestom dodania predmetu zmluvy, vrátane jej prepravy distribučnou sieťou do 

jednotlivých OM odberateľa sa rozumejú odberné miesta odberateľa podľa zoznamu 

uvedeného v Prílohe č.1 Zoznam odberných miest s predpokladanou ročnou spotrebou plynu 

5.2 Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien, zmeny všeobecne 

záväzných právnych predpisov, alebo zmenou energetických zariadení môže dôjsť k zmene 

počtu OM uvedených v Prílohe č.1  tejto zmluvy a odobraného množstva plynu. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v predbežnom dohodnutom množstve 

odvodenom od spotreby odberateľa za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Článok VI. 

Termín plnenia 

6.1 Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodávať plyn a zabezpečiť distribučné 

služby do OM odberateľa na základe podmienok stanovených v Zmluvách o združenej dodávke 

plynu.  

mailto:edita.nemethova@dunstreda.eu
mailto:zusmai.ds@gmail.com
mailto:zsdsjil@stonline.sk
mailto:kodalyds@kodalyds.eu
mailto:zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
mailto:mail@varmin.eu
mailto:office@msksds.sk
mailto:info@municipal-ds.sk
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6.2 Platnosť tejto Zmluvy je na dobu určitú od 26.09.2018 do 30.09.2020 vrátane, do 24:00 

hod. stredoeurópskeho času. 

 

Článok VII. 

Cena za dodávku plynu vrátane prepravy  

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na výške ceny za dodávku plynu na obdobie trvania tejto 

Zmluvy, podľa ktorej bude odberateľovi účtovaná Dodávateľom dodávka plynu  nasledovne: 

 

cena za 1 kWh zemného plynu s prepravou bez distribúcie a nezahŕňa DPH, spotrebnú daň 

a poplatky spojené s distribúciou v EUR bez DPH   .....EUR 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ Najnižšia cena za predmet 

zákazky v € bez DPH 

váha kritéria 100% 

1. TARIFA M1 

Zemný plyn 

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

57 346  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

2. TARIFA M2 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

53 128  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

3. TARIFA M3 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

55 878  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

4. TARIFA M4 

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

4 788 106  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

5. TARIFA M8 

Zemný plyn  
1 kWh 
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/pôjde do EA/ 

 
 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

989 888  kWh 

 

 

 

 

Por. 

č.: 

Názov kritéria  MJ  

6. TARIFA  

Zemný plyn  

/pôjde do EA/ 

 

1 kWh 

 

 

 

 

 Celková spotreba 24 

mesiacov:  

840 000  kWh 

 

 

 

 

 

 

Cena za predmet zákazky (súčet 

jednotkových cien vynásobených 

s predpokladanými spotrebami 

uvádzaných v  položkách č. 1 až 6)  

  

 

*Všetky ceny budú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, distribúcie a spotrebnej dane.  Tieto 

položky budú účtované na základe platných právnych prepisov a individuálne správnych aktov 

príslušných orgánov. 

 

7.2 Spotrebná daň z plynu sa riadi  podľa zákona NR č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 

plynu, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona NR č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 

dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a daň z pridanej hodnoty (ďalej len 

„DPH“) podľa zákona NR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

7.3 K cenám za dodávku plynu sa pri fakturácii pripočítava Spotrebná daň  v sadzbách platných 

ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom o dani z pridanej 

hodnoty v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

7.4 Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúcich sa na distribučnú službu poskytovanú 

Prevádzkovateľom distribučnej siete podľa sadzby dohodnutej v Zmluve.  

7.5  Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 

zmluvného obdobia, je Dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi ceny v súlade s 

podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO. Ceny uvedené v cenových 

rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade s 

platnými zákonmi. 

7.6 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s 

dodávkou plynu a cena dohodnutá podľa bodov 7.1  je konečná. 

 

Článok VIII. 

Platobné podmienky a fakturácia 

8.1 Odberateľovi bude vystavená faktúra za jednotlivé fakturačné obdobie za dodávku plynu s 

rozpisom pre každé jednotlivé OM. Spôsob úhrady bude realizovaný bankovým prevodom.  

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka plynu do všetkých OM bude uhrádzaná formou 

mesačných preddavkov v rovnomernej výške, stanovej z predpokladanej ročnej platby za 

dodávku plynu do všetkých odberných miest počas roka.  
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8.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že spôsob určenia rovnomerných preddavkov a ostatné 

cenové a platobné náležitosti budú navrhnuté v zmysle ustanovení tejto Zmluvy v jednotlivých 

čiastkových zmluvách.  

8.4 Fakturačným obdobím pre dodávku plynu a zabezpečenie distribučných služieb podľa tejto 

Zmluvy pre všetky OM odberateľa je ročné fakturačné obdobie, s preddavkami 12x za 

fakturačné obdobie, pričom Dodávateľ po ukončení fakturačného obdobia zohľadní v konečnej 

faktúre rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou sumou rovnomerných preddavkov 12x 

za fakturačné obdobie prijatých od odberateľa.  

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že výška preddavkov za opakovanú dodávku a distribúciu plynu 

sa stanoví so zohľadnením histórie spotreby odberateľa poskytnutej Prevádzkovateľa 

distribučnej siete za predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Lehota splatnosti preddavkov je do 15.-ho dňa príslušného mesiaca.  

8.6 Dodávateľ' bezplatne vystaví vyúčtovaciu faktúru na úhradu ceny za skutočnú dodávku a 

distribúciu plynu za celé zúčtovacie obdobie (ročné), na základe riadneho odpočtu meradla 

najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení zúčtovacieho obdobia so splatnosťou 30 

kalendárnych dní od doručenia. Výška uhradených preddavkov bude zohľadnená vo 

vyúčtovacej faktúre za skutočný odber plynu. Faktúra bude zaslaná odberateľovi elektronicky 

a/alebo poštou podľa toho ako sa strany čiastkových zmlúv dohodnú.    

8.7 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia odberateľovi.  

8.8 Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola odpísaná fakturovaná suma z účtu odberateľa na 

účet Dodávateľa.  

8.9 Faktúry vystavené Dodávateľom pre odberateľa budú doručované na adresu odberateľa.  

8.10 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí prístup na obchodný portál 

Dodávateľa s údajmi o odberných miestach, spotrebe, fakturácii, platbách, údajoch za 

sledované predchádzajúce obdobia služby.  

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1. Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v článku IV. bode 4.7  tejto Zmluvy, je 

odberateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú aj začatú hodinu 

porušenia a to na každom odbernom mieste. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

odberateľa na náhradu škody vo výške preukázanej škody.  

9.2  Ak je odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže Dodávateľ účtovať 

odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej 

sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 

záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí 

počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.  

9.3 Ak Dodávateľ si nesplní povinnosť uvedenú v čl. IV bod 4.8 tejto Zmluvy je odberateľ 

oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% ročnej fakturácie za očakávaný odber plynu.  

9.4 V prípade, že sa skutočné odbery plynu budú odlišovať od predbežného množstva (prípad 

neodobratia plynu v predbežnom množstve alebo prekročenie predbežného množstva), 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu aj v týchto prípadoch za rovnakých, v tejto 

Zmluve uvedených podmienok, a to bez uplatňovania sankcií (zmluvných pokút) voči 

odberateľovi.  

 

Článok X. 

Náhrada škody 
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10.1. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o 

zmene niektorých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

10.2. 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 XI. 

Riešenie sporov 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z 

tejto Zmluvy boli urovnané predovšetkým vzájomnou dohodou.  

11.2. 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.  

11.3 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, na vyriešenie sporu sú príslušné súdy Slovenskej 

republiky.  

 

Článok XII. 

Reklamácia 

12.1 Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej 

ceny za plyn alebo distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve 

Dodávateľa písomnou výzvou t.j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. 

Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa riadia 

prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľom distribučnej siete. Reklamáciu uplatňuje 

odberateľ písomnou formou u Dodávateľa.  

12.2 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne 

požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete  o zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na 

určenom meradle nezistila chyba odberateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho 

preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného 

Prevádzkovateľa distribučnej siete.  

12.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti reklamovanej 

faktúry. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.  

12.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania 

reklamácie písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia.  

12. 5 Ak bola reklamácia oprávnená, je Dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu.  

 

Článok XIII. 

Ďalšie dojednania 

13.1Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi počas trvania Zmluvy o dodávke plynu 

bezplatné poradenstvo v oblasti spotreby plynu za účelom zníženia spotreby plynu. 

13.2Dodávateľ na základe  porovnávacieho zoznamu v každom kalendárnom štvrťroku 

monitoruje vývoj trhovej ceny zmluvnej komodity a informuje odberateľa o zmenách. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania platnosti tejto Zmluvy Dodávateľ sa zaväzuje 

určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, 

pričom ak sú ceny nižšie, než cena určená touto Zmluvou, je povinný určiť a fakturovať 

cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Dodávateľ 

za účelom zistenia priemernej sumy podľa prvej vety vykoná prieskum trhu k  31.03.2019, 
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k 30.06.2019, k 30.09.2019, k 31.12.2019,  k 31.03.2020 a k 30.06.2020 a predloží 

Zriaďovateľ/zakladateľ cenovú ponuku od iných Dodávateľov plynu v originálnej alebo 

úradne overenej listinnej podobe do 10 dní odo dňa ku ktorému sa prieskum vykonáva a ak 

je cena priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu nižšia než je cena určená 

v tejto Zmluve, Dodávateľ predloží súčasne aj návrh dodatku k tejto Zmluve a návrh 

dodatku k čiastkovej zmluve s nižšou cenou podľa prvej vety a návrh dodatku k  čiastkovej 

zmluve. 

13.4  Dodávateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie Zmluvy/čiastkovej zmluvy počas celého 

trvania zmluvného vzťahu a to bez ohľadu na to, či Dodávateľ použil subdodávky alebo 

nie, v akom rozsahu a za akých podmienok.  

13.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy/čiastkovej zmluvy: V prípade 

zmeny subdodávateľa je Dodávateľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 

v ktorom má zmena subdodávateľa  nastať oznámiť Zriaďovateľovi/zakladateľovi a 

odberateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:  

c) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok, 

d) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

13.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny má Zriaďovateľovi/zakladateľovi a odberateľ právo odstúpiť od 

Zmluvy/čiastkovej zmluvy. 

 

Článok XIV. 

Zánik Zmluvy 

14.1  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 26.09.2018  do 30.09.2020 vrátane,  do 

24.00 hod. stredoeurópskeho času. 

14.2 Zakladateľ/zriaďovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:  

a) ak Dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu  

b) ak bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Dodávateľovi treťou osobou, pričom 

Dodávateľ je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného 

konania, alebo  

c) ak bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 

zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo  

d) ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,  

e) ak Dodávateľ stratí v priebehu účinnosti tejto Zmluvy oprávnenie na dodávku plynu,  

f) neoprávnené zvyšovanie dohodnutých cien Dodávateľom, 

g) Dodávateľ poruší ustanovenie článku XIII. bod 13.3 tejto Zmluvy. 

14.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane.  

14.6 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.  



MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

57 
 

14.7 Dodávateľ sa zaväzuje premietnuť ustanovenia tohto článku Zmluvy do čiastkových 

zmlúv uzavretých s odberateľom. 

 

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, dodávka plynu sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v 

súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike, so zákonom č. 250/2012 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom, s príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví  a s ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na plynárenstvo.  

15.2. Ak by akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 

nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení 

tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné 

ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.  

15.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase všetkých 

zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané oprávnenými 

osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.  

15.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

26. septembra 2018, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke Zriaďovateľa/zakladateľa www.dunstreda.sk.  

15.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 

Dodávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zriaďovateľa/zakladateľa obdrží 2 rovnopisy.  

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 Zoznam odberných miest s východiskovými údajmi 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 3 Úradne overená fotokópia poistnej zmluvy 

Príloha č. 4 Vzor návrhu Zmluvy  o dodávke plynu pre odberateľa (čiastková zmluva) 

 

 

V ............, dňa ........                             V Dunajskej Strede, dňa ........ 

 

Dodávateľ:                                                        Odberateľ:  

xxx         Mesto Dunajská Streda  
 

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

 xxx            JUDr. Zoltán Hájos, 

 xxx          primátor mesta 

 

B.4 – ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

1. Verejný obstarávateľ bude realizovať elektronickú aukciu na predmet zákazky.  

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci 

sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených 

smerom nadol.  

2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom 

úplnom vyhodnotení ponúk. 

http://www.dunstreda.sk/
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3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. 

4. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej 

adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené 

smerom nadol. 

5. Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien 

ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase. 

6. Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom 

Úradom pre verejné obstarávanie. 

Priebeh: 

1. V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii 

môžu, v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo 

svojich ponukách. 

2  Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 

ktorí neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného 

obstarávania, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. V Oznámení na účasť v 

elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“), budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa 

elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača uvedenej 

v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke je nutné uviesť 

správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej 

osoby je potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť písomne verejnému obstarávateľovi 

najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. 

3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej 

adrese https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej po prihlásení bude každému 

uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. 

4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť     

svojich vstupných hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a 

ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami pre príslušné časti 

predmetu zákazky. Každý uchádzač do začiatku elektronickej aukcie bude vidieť iba svoju 

ponuku a až do začiatku elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení 

sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú 

uvedené v Oznámení. 

5. Elektronická aukcia sa začne pre príslušné časti predmetu zákazky v termínoch uvedených v 

Oznámení na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva 

pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku elektronickej aukcie sa 

každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho 

ponuky. 

6. Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane znižovať 

svoj návrh na plnenie kritérií, a to:  

Zmenou celkovej ceny v EUR X bez DPH.  

Minimálny krok zmeny celkovej ceny v EUR X bez DPH verejný obstarávateľ uvedie v 

Oznámení na účasť v elektronickej aukcii.  

https://www.eaukcie.sk/
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Elektronická aukcia pre príslušnú časť predmetu zákazky začne v dátume a čase uvedenom v 

Oznámení na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ skončí elektronickú aukciu v 

zmysle § 54 ods. 11 písm. a) v Oznámení na účasť v elektronickej aukcii uvedie dátum a čas 

jej skončenia v kombinácii s § 54 ods. 11 písm. b) ak nedostane žiadne nové ceny alebo 

hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade 

verejný obstarávateľ uvedie v Oznámení na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia 

poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. 

7. V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, 

ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené 

uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po 

aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením 

na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v 

elektronickej aukcii.  

8. Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí 

správa, že zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní 

ponuky. Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-

aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. 

Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore. 

9. Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé 

hodnoty, ktoré boli predmetom daného elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie 

je určenie poradia uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie 

ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. 

10. Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej 

za účasť uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom 

bude v čase priebehu elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná. 

11.Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:  

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné 

mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – minimálne vo verzii 26, 

Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, 

avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté „cookies“. Verejný 

obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s 

internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, 

aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému    

e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného 

obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať 

v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa 

zákona. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, 

najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa 

neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri  

predkladaní návrhu je doručenie  návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím 

ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie 

návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento 

proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez 
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internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných 

údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť 

počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To 

znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do 

systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak  

uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej  

aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom 

eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom 

verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie. V prípade opakovania elektronickej aukcie 

bude uchádzačom zaslaná výzva podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v 

posledných minútach elektronickej aukcie elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa 

neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri 

predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému elektronickej aukcie včas, pred 

uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s časom potrebným na 

úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom 

elektronickej aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna 

rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača 

a serverom systému elektronickej aukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítačového 

zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítačového 

zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To 

znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie elektronickej aukcie do 

systému elektronickej aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie spracované, systém 

elektronickej aukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred 

termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas 

doručený a spracovaný systémom elektronickej aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu 

uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom na 

ukončenie elektronickej aukcie.  

 

 


