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Neprehliadnite
Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo
svojej ponuke ( v časti Zoznam predložených dokumentov ) ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú
komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu bude z „ Portálu elektronických aukcií “
elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov/uchádzačov, aby akákoľvek výmena informácií a dokladov týkajúcich sa
verejného obstarávania prebiehala prostredníctvom softvérového systému JOSEPHINE.
Všeobecné informácie – definícia pojmov
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek.
JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Súťažné podklady a iné dokumenty k zákazke
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/.
V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky
informácie k dispozícii.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej
dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie
splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa
zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný
portál systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.
Všetky podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov záujemcami/uchádzačmi sú medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE.
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ÚVOD
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 tejto zákazky a
zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty obsiahnuté v súťažných
podkladoch. Ak uchádzač nedodá všetky požadované doklady, informácie a dokumentáciu alebo ak ním
predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám uvedených vo vyhlásení súťaže a v súťažných podkladoch,
bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená.
A – Pokyny na vypracovanie ponuky
Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
IČO: 35581000
Areál Psychiatrickej nemocnice Stráňany,
A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Areál Psychiatrickej nemocnice Michalovce,
Kontaktná osoba pre proces VO: Mgr. Peter Mika
Telefón: +421 566818 102
Fax: +421 566443604
Email: mika@pnmi.sk
Kontaktná osoba pre komoditu: Ing. Ján Halajčík
Telefón: +421 56 6818 106
E-mail: halajcik@pnmi.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.pnmi.sk
Ďalšie informácie, súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: https://josephine.proebiz.com/
Ponuky budú doručené na: https://josephine.proebiz.com/
1.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d)
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1
2.2
2.3
2.4

Názov predmetu obstarávania: Nákup zemného plynu na rok 2019
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet Hlavný slovník : 09123000 – 7 Zemný plyn
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru uskutočnená s použitím elektronickej aukcie.
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane
prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam
prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti
D. Opis predmetu zákazky.

3. VARIANTNÉ RIEŠENIA A ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1
3.2

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude
takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

4. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
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4.1
4.2

Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa.
Podrobný zoznam odberných miest a ich špecifikácia je súčasťou časti D - Opis predmetu zákazky.

5. TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1

Termín dodávok zemného plynu je od 1.1.2019 do 31.12.2019. Dĺžka trvania a presný termín dodávok je
špecificky uvedený pre jednotlivé odberné miesta v časti D - Opis predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov.

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1
6.2

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného
styku.
Platby budú realizované formou platieb za skutočný odber zemného plynu na základe faktúry. Bližšia
špecifikácia je súčasťou časti E - Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

7. ZÁKAZKA
7.1
7.2

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o združenej dodávke a distribúcii zemného plynu
(ďalej len „zmluva“) s úspešným uchádzačom podľa § 56 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona
č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.
Návrh zmluvných podmienok je upravený v časti E - Obchodné podmienky.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
8.1
8.2
8.3

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do dňa 28.02.2019.
V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky proti postupu verejného obstarávateľa, alebo v prípade
kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk prípadne aj lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov.
Časť II.
Komunikácia a vysvetlenie

9. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI
9.1

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou a
uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou formou, elektronicky v
systéme JOSEPHINE na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

10. VYSVETĽOVANIE
10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o
ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronicky v systéme JOSEPHINE na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
10.2 Vysvetľovanie údajov uvedených v súťažných podkladoch sa bude uskutočňovať spôsobom a v lehotách podľa §
114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
10.3 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami,
uchádzačmi. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej
prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje prihlásenie záujemcu/uchádzača do systému JOSEPHINE. Zásielka
sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j.
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ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň
nasledujúci po dni, keď si zásielku mohol záujemca/uchádzač zobraziť prihlásením do systému JOSEPHINE.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný
email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v
komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže
prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi.
Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému
JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa
konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA
MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a
k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA ZÁKAZKY
11.1 Obhliadka miesta dodania tovaru nie je nutná.
Časť III.
Príprava ponuky
12. JAZYK PONUKY
12.1 Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v českom
jazyku.
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
13.VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
13.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a
dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
13.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované
doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá
návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP.
14. OBSAH PONUKY
14.1 Ponuka sa predkladá tak, že obsahuje iba jeden celok označený slovom „Ponuka“.
14.2 Celok, ktorý je označený slovom „Ponuka“ musí obsahovať:
14.2.1
titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a
dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
14.2.2
identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania;
meno, priezvisko a funkcia štatutár. zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH;
bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné
telefónne číslo; číslo faxu; email,
14.2.3
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou
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organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na
predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny
14.2.4
vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a
údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny
14.2.5
potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená
verejná súťaž a podľa časti súťažných podkladov B. Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto
predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. V súlade s § 39
zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym
dokumentom, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa
§ 55 ods. 1 v čase a spôsobom určeným obstarávateľskou organizáciou.
14.2.6
návrh zmluvy s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti
súťažných podkladov E. Obchodné podmienky a podľa časti D. Opis predmetu zákazky, bez vyplnenia
návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných
podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
14.2.7
e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom
ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie,
14.2.8
v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v
ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľskou organizáciou vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu,
14.2.9
v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny,
14.2.10
iný dokument: Povolenie na podnikanie v energetike (zemný plyn) podľa zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadení vlády a súvisiacich legislatívy o splnení
podmienok registrácii pre dodávky elektriny a súvisiacich služieb alebo ekvivalentný doklad.
14.2.11
vyplnené formuláre návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk vypracovanú podľa časti C.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a podľa časti D. Opis predmetu zákazky, časť 3. Cena, týchto
súťažných podkladov. Formuláre musia byť podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musia byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny,
14.2.12
formuláre sa nachádzajú v prílohách č. 1, 2 a 3 týchto súťažných podkladov
15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Celková cena za jednotlivé časti predmetu zákazky pozostáva z ceny za dodávku zemného plynu.
Uchádzač navrhuje cenu za dodávku zemného plynu, ktorá zahŕňa cenu za nákup zemného plynu vrátane ceny za
odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodávateľa.
Spotrebnú daň a distribučné poplatky pre roky 2019 nenaceňuje uchádzač, ale budú uhrádzané v súlade s platnou
právnou úpravou uchádzačovi z aktuálnych cien vo výške určenej Zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z
elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky
(ÚRSO).
15.2 Cena za predmet obstarávania 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.
15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v Slovenskej republike, navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, výška DPH a cena spolu s DPH.
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
15.4 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s predmetom obstarávania s výnimkou spotrebnej
dane a distribučných poplatkov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena v ponuke musí byť maximálna, bude vyjadrená v eurách na dve desatinné
miesta.
16. NÁKLADY NA PONUKU
16.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo
iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z
predložených ponúk alebo zruší postup zadávania tejto zákazky.
16.2 Ponuky doručené v systéme JOSEPHINE a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty
viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
o verejnom obstarávaní.
16.3 Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
17. ZÁBEZPEKA
17.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
18.1 Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb,
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač
je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného
konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny
uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť právny subjekt. Z dokumentácie
preukazujúcej vznik právneho subjektu musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti,
kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia subjektu ručia za záväzky subjektu
spoločne a nerozdielne.
18.2 Uchádzač musí splniť podmienky účasti uvedené v týchto súťažných podkladoch.
19. DEFINOVANIE PONUKY A JEJ PREDLOŽENIE
19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov
skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za seba predloží ponuku, nemôže súčasne predložiť inú
ponuku ako člen skupiny.
19.2 Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do
systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,.
19.3 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením
pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
19.4 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma
spôsobmi:
a)
V systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je automaticky autentifikovaná spoločnosť, ktorej
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
b)

Alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe
formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je
štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento
úkon sú 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

19.5 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú
zákazku. Zoznam aktuálnych verejných obstarávaní možno nájsť aj po kliknutí na záložku „Obstarávania“
v hornom rade záložiek a voľbe „Verejné obstarávania“. Súťažné podklady, prípadne ďalšie dokumenty nájde
uchádzač v záložke „Prehľad“ pod označením „Dokumenty“. Ak uchádzač zaklikne v pravom hornom rohu
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tlačidlo „Zaujíma ma to“, ponuka sa zaradí do priečinka „Moje obstarávania“ na hornej záložke, a tak je k ponuke
jednoduchší prístup. V prípade, že na uvedenú výzvu na predkladanie ponúk chce uchádzač zaslať svoju ponuku,
klikne na záložku „Ponuky a žiadosti“ a následne klikne vpravo na tlačidlo „+ Nová ponuka/žiadosť“. Otvorí sa
formulár na vkladanie dokumentov ponuky a navrhovaná cena jednotlivých položiek. Po vložení požadovaných
dokladov uchádzač klikne na tlačidlo „Odoslať obálku“. Tým je ponuka odoslaná.
20. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
20.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je
https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
20.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvoria.
20.3 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na
tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
20.4 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.10.2018 o 10:00 hod.
21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
21.2 Uchádzač pri doplnení, zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím
na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. OTVÁRANIE PONÚK
22.1
22.2
22.3
22.4

Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme JOSEPHINE, ktorý je zabezpečený časovými zámkami.
Otváranie celku „Ponuka“ je neverejné.
Otváranie celku „Ponuka“ vykoná komisia dňa 17.10.2018 o 10:30 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. Po
otvorení ponuky komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení ponuky, podaní
vysvetlenia, doplnenia ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení
ponúk uchádzačov.

23. PRESKÚMANIE PONÚK, VYSVETĽOVANIE
23.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky.
23.2 Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie doručiť verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom určenej komunikácie v systému JOSEPHINE. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe,
komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie
týkajúce sa predloženej ponuky.
23.4 Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky.
23.5 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie.
23.6 Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom čestným vyhlásením / jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať cez
komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených čestným
vyhlásením/ jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi taktiež
cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
23.7 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
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23.8 Komisia verejného obstarávateľa ustanovená na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
23.9 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí
uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu
23.10 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk
uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
23.11 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii
budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien.
Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo
svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto emailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve
na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
23.12 Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie všetkým uchádzačom bude doručená
písomná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii.
23.13 Po skončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač na základe výsledkov elektronickej aukcie predloží upravený
dokument „Formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti Kritériá na vyhodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ a podľa stanoveného spôsobu určenia ceny, podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača, a to do 5 ( piatich ) dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
24. HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok týkajúcich sa osobného
postavenia, majetkovej účasti, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti podľa
časti B Podmienky účasti týchto súťažných podkladov.
24.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy,
keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
24.3 Uchádzač je povinný doručiť vysvetlenie alebo doplnenie dokladov verejnému obstarávateľovi podľa § 40 ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní.
24.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote
alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
24.5 Neplatnými dokladmi sú doklady,
a)
ktorým uplynula lehota platnosti,
b)
ktoré sú neúplné alebo
c)
ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
25. HODNOTENIE PONÚK
25.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené.
25.2 Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia na vyhodnotenie ponúk len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk
uvedených v bode 26 a v časti C Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
26. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
26.1 Ponuky budú vyhodnocované podľa § 44 ods. 3, písm. c) – najnižšej ceny.
26.2 Podrobný opis uplatnenia kritérií je v časti C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
26.3 Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
Uchádzač, ktorého celková cena predmetu zákazky bude najnižšia, umiestni sa na 1. mieste. Na ďalších miestach
sa umiestnia uchádzači vzostupne podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny ich ponuky.
27. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE
27.1 Elektronická aukcia – je podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu
zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.
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27.2 Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
27.3 E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. (§
54, ods. 9).
27.4 Podmienky a špecifikácia technického pripojenia
- Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux,
- MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
- Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitov.é SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie
so
serverom,
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom,
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina",
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.
27.5 Výzva na predloženie ponuky do elektronickej aukcie - bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná
prostredníctvom systému JOSEPHINE. Táto výzva bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu
e-aukcie v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia, ukončenia a
spôsobu ukončenia elektronickej aukcie.
27.6 V termíne na ukončenia prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve je povinnosťou uchádzača zadať
vstupné hodnoty svojej ponuky, ktoré sú zhodné s tými, ktoré zaslal verejnému obstarávateľovi v písomnej
ponuke. Administrátor elektronickej aukcie je oprávnený skontrolovať vstupné hodnoty zadané uchádzačom a v
prípade rozporu, hodnoty upraviť v súlade s písomnou ponukou uchádzača.
27.7 V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotlivých položiek v ľubovoľnom
počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne hodnoty. V priebehu elektronickej aukcie bude každý
účastník informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najlepšia hodnota v
jednotlivých položkách, vrátane najlepšej celkovej hodnoty (najnižšej celkovej ceny).
27.8 Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie.
Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým
pripojením do systému e-aukcie. Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k
dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. Jedine 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 e-aukcie bude
uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona.
Na predkladanie ponúk sa neodporúča využiť posledných 5 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom
pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému e-aukcie včas, pred uplynutím ukončenia
elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom
internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom e-aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako
je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez 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 e-aukcie doručené a systémom eaukcie spracované , systém e-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 e-aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému e-aukcie presne v čase
stanovenom vyhlasovateľom ako ukončenie e-aukcie.
Časť VI.
Prijatie ponuky
28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
28.1 V prípade podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom podľa § 40. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo
uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača.
28.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.1 a po odoslaní
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
28.3 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v elektronickej aukcii bude doručená písomná
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma.
Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.
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29. UZAVRETIE ZMLUVY
29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom v e- aukcii.
29.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie
zmluvy, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu alebo
nesplnil povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu
alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť
uzatvorená do 10 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je
povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby mohla
byť uzatvorená do 10 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
Časť VII.
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
30. ZRUŠENIE SÚŤAŽE
30.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak :
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo
záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 170 ods. 4,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzač neuplatnil
žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 170 ods. 4,
d)
jej zrušenie nariadil úrad.
30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 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 alebo 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.
30.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú
požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak
neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak cena v ponuke úspešného uchádzača prekročí výšku
finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota
zákazky).
Časť VIII.
Revízne postupy
31. REVÍZNE POSTUPY
31.1 Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli byť jeho
práva alebo právom chránené záujmy dotknuté, môže podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
Náležitosti žiadosti upravuje § 164 zákona o verejnom obstarávaní.
31.2 Konanie o námietkach upravuje § 170 až § 180 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť IX.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
32. DÔVERNOSŤ A ETICKÉ PODMIENKY
32.1 Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky
najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia poverení štatutárnym zástupcom na vyhodnotenie ponúk a
zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu poskytovať alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
32.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého
súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
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informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
32.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
32.4 Súťažné podklady sú duševným vlastníctvom verejného obstarávateľa a môžu byť použité len na potreby
vypracovania predmetnej ponuky.
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B - Podmienky účasti
1. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie originálnych dokladov, ak nie je
uvedené inak.
2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku
3. Splnenie podmienok účasti možno preukázať podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym
dokumentom, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 55 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
I.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA PODĽA § 32 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)
nedopustil 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 mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať.

2.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3.

Uvedené doklady je možné nahradiť v zmysle § 152 a § 157 zákona o verejnom obstarávaní:
a)
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov (ak bolo vydané do 30.6.2013) a čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 2 písm. f) - doklad musí byť platný a predložený v origináli alebo v notársky osvedčenej
kópii, alebo
b)
výpisom zo zoznamu podnikateľov, ak bol do tohto zoznamu zapísaný po 1.7.2013,
c)
výpisom zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
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4.
5.

6.

Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá skupina uchádzačov,
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť každý člen skupiny.
Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nedokáže doložiť doklady požadované v tejto časti,
lebo ich krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani rovnocenné doklady podľa § 32 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, môže nahradiť čestné vyhlásenie podľa
predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača, ak právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia.

II. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD
1.

Uchádzač musí spĺňať podmienky zápisu konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA PODĽA
§ 33 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.

Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona. č. 343/2015 Z. z.
Predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Čestným vyhlásením uchádzača, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne
plniť svoje finančné záväzky a zároveň je schopný riadne plniť predmet zákazky.
Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky.

2.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1, písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť
len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.

3.

IV. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA § 34
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač podľa:
1.
§ 34 ods. 1, písm. a). zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Uchádzač pre splnenie tejto podmienky musí predložiť zoznam zmluvných odberateľov – obchodné meno a
adresu jeho sídla spolu s uvedením ceny za dodávku, objemu dodávky, termínu plnenia dodávky a kontaktu na
odberateľa. Každá referencia musí byť potvrdená odberateľom v zmysle vyššie uvedenej legislatívnej
požiadavky.
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazy považujú roky 2015, 2016 a 2017.
Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (referenciami) úspešne realizovaných zmlúv na dodávky
zemného plynu preukázať, že v definovanom období podľa uzatvorených zmlúv dodával zemný plyn v celkovom
objeme minimálne 2 000 MWh.
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2.

Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť s plnením rovnakej
alebo obdobnej zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
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C – Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH. Celková cena predmetu zákazky pozostáva z ceny
za dodávku zemného plynu.
Uchádzač navrhuje cenu za dodávku zemného plynu, ktorá zahŕňa všetky náklady vrátane prepravy, štrukturovanie,
služby obchodníka a ostatných poplatkov s výnimkou spotrebnej dane a distribučných poplatkov.
Spotrebnú daň a distribučné poplatky pre rok 2019 nenaceňuje uchádzač, ale budú uhrádzané v súlade s platnou
právnou úpravou uchádzačovi z aktuálnych cien vo výške určenej Zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z
elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
znení neskorších predpisov a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ÚRSO).
Celková cena komodity (C) slúžiaca na vyhodnotenie ponúk sa bude vzťahovať k virtuálnej burzovej cene (NCG)
zemného plynu obchodovaného v komoditnej futures s fyzickým vysporiadaním NCG-Natural-GasYear-Futures Cal-xx
obchodovanej na The European Energy Exchange AG (EEX) a vypočíta sa podľa vzorca
C = (NCG * ST9 * KT9) + (NCG * ST7 * KT7) + (NCG * ST5 * KT5) + (NCG * ST3 * KT3) + (NCG * ST2 * KT2)
na základe súťažných koeficientov navrhnutých uchádzačom pre jednotlivé odbery, stanovenej celkovej spotreby v
MWh pre jednotlivé odbery.
Legenda pre skratky použité vo vzorcoch:
C
Cena časti predmetu obstarania – vypočítaná – pre možnosť objektívneho vyhodnotenia
ST9
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 9
ST7
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 7
ST5
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 5
ST3
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 3
ST2
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 2
Hodnoty spotrieb (T9, T7, T5, T3, T2) sú celkovými spotrebami verejného obstarávateľa v MWh za príslušné obdobie
nákupu v jednotlivých odberoch. Tieto údaje sú presne uvedené v časti D. Opis predmetu zákazky.
KT9
Koeficient odberu v tarifnej skupine 9
KT7
Koeficient odberu v tarifnej skupine 7
KT5
Koeficient odberu v tarifnej skupine 5
KT3
Koeficient odberu v tarifnej skupine 3
KT2
Koeficient odberu v tarifnej skupine 2
Ceny je možné zadávať číslom väčším ako 0, najviac na 2 (dve) desatinné miesta. Úspešným uchádzačom bude ten
uchádzač, ktorého celková cena bez DPH bude najnižšia.
Úvodné úplné vyhodnotenie sa uskutoční na základe uchádzačom vypočítanej celkovej ceny, ktorú predloží vo svojej
ponuke vyplnením prílohy č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií.
V elektronickej aukcii bude môcť uchádzač meniť celkovú cenu iba smerom nadol, a to tak, že bude znižovať celkovú
cenu a tým aj hodnoty koeficientov jednotlivých taríf.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude teda najnižšia cena bez DPH pri použití jednotnej virtuálnej ceny komodity.
Z konečnej ceny, ktorá vyšla z elektronickej aukcie sa vypočítajú koeficienty jednotlivých tarifných skupín odberu
a tie budú záväzné pre výpočet reálnej ceny pre víťazného dodávateľa po určení burzového nákupu samotnej komodity.
Burzový deň určí po ukončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ. Posledným dňom na stanovenie burzového
dňa pre verejného obstarávateľa bude 30.11.2018.
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D - Opis predmetu zákazky
1. PREDMET OBSTARÁVANIA A JEHO OPIS
1.1

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane
prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam
prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

2. PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO PREDMETU ZÁKAZKY A LEHOTY DODANIA
2.1
P.č.

Verejný obstarávateľ

Zmluvné obdobie od /
počet mesiacov

Množstvo ZP v MWh / počet odberných
miest
MWh

Tarifa

K1-Kotolňa-Monoblok

01.01.2019/12

1 950

9

K2-Kotolňa-Hosp.blok

01.01.2019/12

75

5

K3-Kotolňa-Sklenik

01.01.2019/12

180

7

05-Kotolňa-CHUV

01.01.2019/12

18

2

06-Kotolňa - Hosp. blok
-Telocvičňa

01.01.2019/12

37

3

Celkové
množstv o
v MWh

DMM
1 700 m3

2 260
K1 - Kotolňa – Monoblok - „tarifná skupina 9“, SKSPPDIS001130021394
Charakter odberu: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty
ovzdušia
Predpokladaná spotreba v roku 2019, 1 950 000 kWh , DMM = 1 700 m3
K2 - Kotolňa – Hosp. blok - „tarifná skupina 5“, SKSPPDIS031110021392
Charakter odberu: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty
ovzdušia
Predpokladaná spotreba v roku 2019, t.j. 75 000 kWh
K3 - Kotolňa – Skleník – „tarifná skupina 7“, SKSPPDIS001110950953
Charakter odberu: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty
ovzdušia
Predpokladaná spotreba v roku 2019, 180 000 kWh
05 - Kotolňa - CHUV – „tarifná skupina 2“ , SKSPPDIS001110954775
Charakter odberu: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty
ovzdušia
Predpokladaná spotreba v roku 2019, 18 000 kWh
06 - Kotolňa - Hosp. blok - Telocvičňa – „tarifná skupina 3“ , SKSPPDIS010910012547
Charakter odberu: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty
ovzdušia
Predpokladaná spotreba v roku 2019, 37 000 kWh
2.2

Množstvá zemného plynu a počty odberných miest sú predpokladané podľa skutkového stavu v čase vyhlásenia
verejného obstarávania. Zmluvné množstvá, a počty odberných miest sa môžu pri uzatváraní zmlúv na dodávku
zemného plynu aktualizovať.

3. CENA
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3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Na vyhodnotenie ponúk a určeniu úspešného uchádzača pre každú časť predmetu zákazky sa bude postupovať
pomocou vypočítanej celkovej ceny tak, ako je opísané v časti C – Kritériá na vyhodnotenie ponúk, t.j. použije sa
virtuálna cena komodity NCG = 21,00 €/MWh.
Pre zmluvné plnenie sa koeficienty jednotlivých odberov, ktoré vzídu ako víťazné z verejnej súťaže po skončení
elektronickej aukcie nebudú meniť počas celého zmluvného vzťahu.
Zmluvná cena pre každú jednotlivú zmluvu sa bude meniť v závislosti od cien energií na energetickej komoditnej
burze. Cena pre príslušné obdobie nákupu objednaného množstva zemného plynu sa vypočíta podľa písomne
stanoveného burzového dňa a nižšie uvedeného vzorca. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/96
Z. z. v platnom znení.
3.3.1 Nákup zemného plynu – PLZ
Vzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2019
C = (NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-19 * ((ST9 * KT9) + (ST7 * KT7) + (ST5 * KT5) + (ST3 * KT3)
+ (ST2 * KT2)))
V prípade, že takto stanovená zmluvná cena bude pre niektorého odberateľa v rozpore s príslušnou platnou
legislatívou určujúcou cenovú reguláciu (malé podniky), úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný túto cenu
upraviť tak, aby zodpovedala cenovej regulácii. Na ostatné zmluvné ceny sa toto ustanovenie nevzťahuje.
Legenda pre skratky použité vo vzorcoch:
C Cena časti predmetu obstarania – vypočítaná – pre možnosť objektívneho vyhodnotenia
ST9
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 9
ST7
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 7
ST5
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 5
ST3
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 3
ST2
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 2
Hodnoty spotrieb (T9, T7, T5, T3, T2)sú celkovými spotrebami verejného obstarávateľa v MWh za príslušné
obdobie nákupu v jednotlivých odberoch. Tieto údaje sú presne uvedené v časti D. Opis predmetu zákazky. Pre
vyhodnotenie ponúk na výpočet celkovej ceny v každej časti predmetu zákazky sú určujúce celkové spotreby v
jednotlivých odberoch za celé obdobie nákupu spolu v každej časti predmetu zákazky samostatne.
KT9
Koeficient odberu v tarifnej skupine 9
KT7
Koeficient odberu v tarifnej skupine 7
KT5
Koeficient odberu v tarifnej skupine 5
KT3
Koeficient odberu v tarifnej skupine 3
KT2
Koeficient odberu v tarifnej skupine 2

3.6

Cena za dodávku zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta pozostáva za skutočné odobraté množstvo
zemného plynu ( ktoré pri teplote 150°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti „suchý
plyn“ zaberá objem 1 m3 ) t.j. výslednú cenu za 1 kWh zemného plynu bez DPH počas zmluvného vzťahu
spolu so vzniknutými odchýlkami počas odberu ako sú :
- v prípade odobratia zemného plynu ako je zmluvné množstvo plynu bez uzavretia Dodatku k Zmluve o zvýšení
zmluvného množstva o viac ako 20 % nebude dodávateľ od odberateľa požadovať o zvýšenie ceny za odobratý
zemný plyn.
- úroveň minimálneho množstva z množstva zmluvne dojednaného, ktoré sa zákazník zaväzuje odobrať je: 80 %
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
Súťažiaci predloží cenu (bez DPH) podľa priloženej tabuľky. Všetky jednotkové ceny musia byť v súlade s
cenami, ktoré určuje URSO pre rok 2019 a ceny podľa zákona o spotrebnej dani.
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Špecifikácia (zoznam) odberných miest odberateľa
1.

Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy :
Poradové
číslo OM
1.

SKSPPDIS001130021394

2.

SKSPPDIS031110021392

3.
4.
5.

SKSPPDIS001110950953
SKSPPDIS001110954775
SKSPPDIS010910012547

Poradové
číslo OM

OM 1

POD

ZM
( MWh)

1950

Názov OM
PN Michalovce, kotolňa
Monoblok K1
PN Michalovce, kotolňa
Hospodársky blok K2
PN Michalovce, kotolňa Skleník
PN Michalovce, kotolňa CHUV
PN Michalovce, kotolňa
Telocvičňa

DMM
(v m3)

1700

Adresa, PSČ, sídlo OM
071 01 Michalovce
071 01 Michalovce
071 01 Michalovce
071 01 Michalovce
071 01 Michalovce

Váhy (%)

Obdobie
OM od-do

JA
N

FE
B

MA
R

AP
R

MÁ JÚ
J
N

JÚ
L

AU
G

SE
P

OK
T

NO
V

DE
C

17

14

11

8

3

2

2

3

9

12

17

2

1.1.2019 31.12.2019

E - Obchodné podmienky
1. Uchádzači uvedú vo svojej súťažnej ponuke návrh zmluvy s dodržaním požiadaviek uvedených v tejto časti
súťažných podkladov. Návrh môže byť doplnený, nesmie však obsahovať ustanovenia v rozpore so základnými
obchodnými podmienkami, uvedenými v tejto časti súťažných podkladov alebo ich uplatnenie akokoľvek
obmedzovať, či vylučovať.
2. V návrhu zmluvy uchádzač doplní identifikačné údaje a údaje vyznačené na doplnenie (okrem súťažných kritérií budú doplnené podľa výsledku elektronickej aukcie pri podpise s úspešným uchádzačom). Návrh zmluvy musí byť
podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a vložený v ponuke.
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Návrh
zmluvy o združenej dodávke zemného plynu č. xxx (ďalej len „Zmluva“)
uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov, podľa zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov.
I.
Zmluvné strany
Odberateľ:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, obec:
Zastúpený:
IČO:

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Areál Psychiatrickej nemocnice Stráňany
A. Hrehovčika1
071 01 Michalovce
Ing. Vladimír Lesník, MPH, riaditeľ
35581000

a
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec:
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Zapísaný :
Bankové spojenie :
II.
Preambula
1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 a § 56 zák. č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou
hodnotou na dodanie tovaru.
Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zo svojich nakúpených množstiev zemného plynu dodať
odberateľovi do miesta dodania, ktorým sú odberné miesta špecifikované v časti D - Opis predmetu zákazky,
zemný plyn a záväzok odberateľa odobrať zemný plyn v mieste dodania a zaplatiť zaň cenu, a to za podmienok a v
časoch dohodnutých v jednotlivých zmluvách uzatvorených na základe a podľa tejto zmluvy. Záväzok dodávateľa
dodať zemný plyn je splnený umožnením odberateľovi zemný plyn odobrať.
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok dodávateľa zabezpečiť odberateľovi distribúciu zemného plynu do
odberných miest špecifikovaných v časti D - Opis predmetu zákazky, za podmienok uvedených v jednotlivých
zmluvách uzatvorených na základe a podľa tejto zmluvy.
3. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok odberateľa riadne a včas zaplatiť odplatu za plnenie poskytované
dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a uhradiť rovnako cenu za distribúciu podľa platného
cenového výmeru Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spotrebnú daň a iné poplatky, ktoré vyplývajú z aktuálne
platnej a účinnej legislatívy a sú viazané na odber zemného plynu podľa tejto zmluvy.
4. Odberateľ vyhlasuje, že je vlastníkom v zmluve uvedených odberných miest pripojených do distribučnej sústavy.
5. Dodávateľ vyhlasuje, že podniká na základe licencie na predaj zemného plynu č. ...................(doplní dodávateľ)
vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
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Čl. IV.
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy sa vzťahuje na odberné miesta a v množstvá, ktoré sú špecifikované v časti D - Opis predmetu
zákazky.
2. Termín dodávky zemného plynu je stanovený na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
3. Povinnosť dodávateľa dodávať zemný plyn do príslušného odberného miesta je podmienená pripojením odberného
plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelením distribučnej kapacity pre príslušné odberné miesto zo strany
prevádzkovateľa distribučnej siete.
4. V prípade, ak odberateľ potrebuje dodatočné množstvá presahujúce množstvá dohodnuté pre obdobia dodávky,
môže požiadať dodávateľa o ich zvýšenie. Na zvýšení množstiev a podmienkach dodávky sa predávajúci s
odberateľom dohodnú formou dodatku k zmluve.
5. Stanovenie burzového dňa pre príslušné obdobie nákupu bude vyhotovené v písomnej forme a zaslané elektronicky
najneskôr
v
tento
deň
do
16:00
hod.
na
e-mailovú
adresu
predávajúceho: ............................................................................ (doplní dodávateľ). Posledný deň, v ktorý môže
dôjsť k stanoveniu burzového dňa pre príslušné obdobie nákupu je 30. november v roku predchádzajúcemu
obdobiu, na ktorý sa nákup vzťahuje.
6. Dokument stanovujúci burzový deň podľa predchádzajúceho bodu sa stane prílohou tejto zmluvy. Dokument bude
zaradený ako príloha č. 2 k zmluve.
7. Tolerancia odberu zemného plynu – v rámci plnenia tejto zmluvy nebude voči odberateľovi uplatňovaná žiadna
pokuta alebo príplatok za neodobratie alebo odobratie zemného plynu naviac.
Čl. V.
Určenie ceny a platobné podmienky
Cena predmetu obstarania
1. Kúpna cena pre príslušné obdobie nákupu zemného plynu sa vypočíta podľa nižšie uvedeného vzorca, určeného na
základe výsledku verejného obstarávania. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v platnom
znení.
1.1 Vzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2019
C = (NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-19 * ((ST9 * KT9) + (ST7 * KT7) + (ST5 * KT5) + (ST3 * ST3) +
(ST2 * KT2)))
1.2 Legenda pre skratky použité vo vzorcoch:
C
Cena časti predmetu obstarania – vypočítaná – pre možnosť objektívneho vyhodnotenia
ST9
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 9
ST7
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 7
ST5
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 5
ST3
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 3
ST2
Celková spotreba obstarávateľa v MWh - odber v tarifnej skupine 2
2. V prípade, že takto stanovená zmluvná cena bude pre niektorého odberateľa v rozpore s príslušnou platnou
legislatívou určujúcou cenovú reguláciu (malé podniky), úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný túto cenu
upraviť tak, aby zodpovedala cenovej regulácii. Na ostatné zmluvné ceny sa toto ustanovenie nevzťahuje.
3. Záväzné zmluvné koeficienty jednotlivých odberov:
a) KT9
Koeficient odberu v tarifnej skupine 9
b) KT7
Koeficient odberu v tarifnej skupine 7
c) KT5
Koeficient odberu v tarifnej skupine 5
d) KT3
Koeficient odberu v tarifnej skupine 3
e) KT2
Koeficient odberu v tarifnej skupine 2
Uvedené jednotkové ceny za dodávku zemného plynu sú konečné a obsahujú všetky oprávnené náklady
predávajúceho.
4. Záväzné zmluvné ceny zemného plynu budú v objednávkach podľa bodu V.1. vyčíslené v nasledovnej štruktúre:
a) SOPo(T9xx) = KT9 * NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx = ............. €/MWh
Cena odberu v tarifnej
skupine 9 v roku 201x
b) SOPo(T7xx) = KT7 * NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx = ............. €/MWh
Cena odberu v tarifnej
skupine 7 v roku 201x
c) SOPo(T5xx) = KT5 * NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx = ............. €/MWh
Cena odberu v tarifnej
skupine 5 v roku 201x
d) SOPo(T3xx) = KT3 * NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx = ............. €/MWh
Cena odberu v tarifnej
skupine 3 v roku 201x
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

e) SOPo(T2xx) = KT2 * NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx = ............. €/MWh
Cena odberu v tarifnej
skupine 2 v roku 201x
platné vždy pre rok 201x – podľa zadania (pre rok 2019)
Ceny jednotlivých odberov vypočítané uvedeným výpočtom z koeficientov jednotlivých odberov a aktuálnej
hodnoty NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx (koncovka „xx“ sa nahradí koncovkou čísla aktuálneho roka pre
daný rok nákupu) budú platiť pre všetky odberné miesta a budú v nej zahrnuté všetky náklady spojené s cenou
zemného plynu. Presná hodnota NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx sa určí ako hodnota NCGYA , t.j. hodnota
NCG Year Ahead (Cal) “Settl.Price“ zverejnená v tabuľke NCG-NaturalGas-Year-Futures pre príslušný kalendárny
rok pre deň určený odberateľom, pre ktorý sa SOPo stanovuje. Hodnoty NCG “Settl.Price“ sú publikované na
dennej báze na stránke European Energy Exchange (www.eex.com) v časti Market Data/Natural Gas/Derivates
Market/NCG.
Spotrebná daň a cena za zabezpečenie distribúcie budú fakturované ako samostatné položky služby, podľa štátom
určených regulatív, v súlade s platnými právnymi predpismi v SR. Spotrebná daň stanovená podľa zákona o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a ceny regulovaných poplatkov za distribúciu elektriny vrátane
prenosu elektriny a strát pri prenose elektriny, systémové služby, náklady systému a ostatné poplatky vo výške
stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej
len „URSO“) budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou zemného plynu.
V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými
štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od odberateľa ich
zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za
dodaný zemný plyn sa zaväzuje odberateľ uhradiť spôsobom podľa dohody.
Spôsob úhrady a faktúr sa bude uskutočňovať prevodným príkazom.
Dodávateľ je oprávnený k cene podľa čl. V. bod 1, preúčtovať za distribučné služby ceny len v takej výške, ktoré sú
uvedené v platnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre obdobie trvania zmluvy. Cena za
zabezpečenie distribúcie bude fakturovaná ako samostatná položka služby, podľa štátom určených regulatív, v
súlade s platnými právnymi predpismi v SR.
Dodávateľovi vzniká voči odberateľovi nárok na cenu plnenia za dodávku plynu a dohodnutých distribučných
služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, na základe daňového dokladu – faktúry, vystaveného najneskôr do 10.
dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 14 dní od dátumu vystavenia faktúry dodávateľom.
Mesačný fixný poplatok za služby obchodníka a prepravy za odberné miesta bude vo výške 0,00 €.
V cene za každú položku, ako aj v celkovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady dodávateľa v súvislosti s
plnením predmetu zákazky. Cena musí byť konečná, nie je ju možné dodatočne zvyšovať. Dodávateľ nie je
oprávnený fakturovať žiadne fixné poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu.
Sankcie za prekročenie denného maximálneho množstva (DMM) môžu byť účtované iba v zmysle platného
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Zvýšenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto Čl. V. je možná iba postupom podľa § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.
Čl. VI
Výška a režim zálohových platieb

1. Režim fakturovania zálohových platieb nie je možný.
Čl. VII.
Sankcie
1. Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek platby podľa zmluvy, vzniká dodávateľovi právo požadovať od
odberateľa popri plnení úrok z omeškania vo výške 0,02205479 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania
s úhradou dlžnej sumy až do jej zaplatenia.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.
3. Účinnosť tejto zmluvy skončí:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo
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4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

c) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V
tomto prípade nastanú účinky odstúpenia od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy si zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od
zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa
vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov
odstúpenia.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky (ďalej len „OP“) dodávateľa platné ku dňu podpisu tejto
zmluvy, ak ich ako prílohu bude uplatňovať.
V prípade rozporu medzi znením tejto zmluvy a OP, sú rozhodujúce dojednania uvedené v tejto zmluve.
Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škody v prípade porušenia zmluvných povinností, ktorú je povinný
odberateľovi nahradiť. Dodávateľ nie je oprávnený uplatňovať voči odberateľovi žiadne sankcie a nároky okrem
uvedených v bodoch tejto zmluvy, a to ani v prípade, ak také sankcie určujú OP.
Každý z účastníkov zmluvy je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne porušením jeho povinností voči druhému
účastníkovi zmluvy. Ak dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi plyn do príslušného OM alebo poruší svoje
povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému OM iným spôsobom, odberateľ má po preukázaní rozsahu škody právo na
náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená dodávateľom plynu a vznikla v súvislosti s týmto
nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením povinnosti dodávateľa. Právo na náhradu škody nevzniká
za množstvo nedodané pri oprávnenom obmedzení alebo prerušení dodávok plynu zo strany dodávateľa (napr.
vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov a havarijného odberového stupňa, obmedzenie alebo prerušenie
dodávok z dôvodu porušenia zmluvy odberateľom, údržby a iné). Odberateľ je zodpovedný za akékoľvek poruchy,
straty a úniky plynu na časti odberného plynového zariadenia odberateľa, ktorým preteká nameraný plyn.
Táto zmluva sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Táto zmluva sa
bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o energetike. Vzťahy, ktoré vzniknú pri realizácii
tejto zmluvy medzi účastníkmi, sa budú riadiť ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych
predpisov. V rozsahu, ktorého sa to týka, sa účastníci zmluvy budú riadiť platnými Technickými podmienkami PDS
a Prevádzkovým poriadkom PDS a sú povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú.
Táto zmluva môže byť menená a doplnená iba postupne číslovanými písomnými dodatkami podpísanými na to
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) Príloha č. 1.: Stanovenie burzového dňa
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto
zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých obaja účastníci obdržia po 1
(jednom) vyhotovení.

V ............................... dňa................................
V mene dodávateľa :

V .................................. dňa .............................
V mene odberateľa:
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Verejná súťaž: Nákup zemného plynu
Verejný obstarávateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
PRÍLOHA Č. 1
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Nákup zemného plynu
Obchodné meno, názov uchádzača

IČO

Adresa, sídlo uchádzača

DIČ

Výpočet celkovej ceny za predmet zákazky – kritérium č. 1

Názov kritéria

v EUR bez DPH

Výška DPH

v EUR s DPH

Cena za dodávku zemného plynu
(výpočet vztiahnutý k virtuálnej cene
NCG = 21,00 €/MWh)

V ____________________ dňa___________
_________________________________
podpis
meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača
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Verejná súťaž: Nákup zemného plynu
Verejný obstarávateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
PRÍLOHA Č. 2
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Nákup zemného plynu
Koeficienty jednotlivých odberov

Navrhnite
koeficienty:

Odber v tarifnej
skupine 9 (T9)

Odber v tarifnej
skupine 7 (T7)

Odber v tarifnej
skupine 5 (T5)

Odber v tarifnej
skupine 3 (T3)

Odber v tarifnej
skupine 2 (T2)

KT9=

KT7=

KT5=

KT3=

KT2=

C = (NCG * ST9 * KT9) + (NCG * ST7 * KT7) + (NCG * ST5 * KT5) + (NCG * ST3 * KT3) + (NCG *
Všeobecný vzorec ST2 * KT2)
C = (21,00 * 1950 * KT9) + (21,00 * 180 * KT7) + (21,00 * 75 * KT5) + (21,00 * 37 * KT3) + (21,00 *
18 * KT2)
vzorec pre výpočet
celkovej ceny
použitý pri
elektronickej aukcii C = (40 950,00 * KT9) + (3 780,00 * KT7) + (1 575,00 * KT5) + (777,00 * KT3) + (378,00 * KT2)

V ____________________ dňa___________
_________________________________
podpis
meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača
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Verejná súťaž: Nákup zemného plynu
Verejný obstarávateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
PRÍLOHA Č. 3
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ PODĽA ODBERNÝCH MIEST
Nákup zemného plynu
Obchodné meno, názov uchádzača

IČO

Adresa, sídlo uchádzača

DIČ

DMM v K1 – Kotolňa - Monoblok je 1700 m3

Množstvo ZP v MWh podľa
odberných miest
Cena bez DPH
K1-Kotolňa-Monoblok
K2-Kotolňa-Hosp.blok
K3-Kotolňa-Sklenik
05-Kotolňa_CHUV
06-Kotolňa Telocvičňa

MWh

Tarifa

1950
75
180
18
37

9
5
7
2
3

Cena s DPH

V ____________________ dňa___________
_________________________________
podpis
meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača
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