Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
1.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

Názov dynamického nákupného systému: „Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS“

2.

Dynamický nákupný systém (ďalej ako „DNS“) sa vytvára na obdobie 48 mesiacov od jeho zriadenia,
alebo do vyčerpania maximálnej predpokladanej hodnoty DNS, ktorá je: 3 600 000 EUR bez DPH.

3.

DNS je rozdelený na 2 časti:
Časť 1: Dodávka elektriny
-

CPV kód: 09310000-5 Elektrická energia

Časť 2: Dodávka plynu
-

CPV kód: 09123000-7 Zemný plyn

4.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb Verejného obstarávateľa
a Prijímateľov (ďalej len „Odberateľ“ alebo „Odberatelia“). Zadávanie konkrétnych zákaziek na
zabezpečenie dodávky elektriny (ďalej len "elektrina") a zadávanie konkrétnych zákaziek na
zabezpečenie dodávky plynu (ďalej len "plyn") budú prebiehať samostatne, v rámci jednotlivých častí
DNS.

5.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na
predkladanie ponúk (ďalej ako „Výzva na predkladanie ponúk“).

6.

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky bude obsahovať požiadavky na
dodávku elektriny/plynu, určenie subjektu (Odberateľa), s ktorým bude Zmluva uzatvorená, špecifikáciu
odberných miest Odberateľa, Predpokladaný odber elektriny/plynu, Spôsob stanovenia ceny za
predmetu zákazky, Obdobie dodávky, t.j. dobu, na ktorú sa Zmluva uzatvára, Podmienky fakturácie,
ďalšie informácie nevyhnutné na podanie ponuky.

7.

V rámci zadávania konkrétnej zákazky sa od úspešného uchádzača bude vyžadovať predloženie
dokumentov/povolení vzťahujúcich na dodávku elektriny/plynu na účely zabezpečenia riadneho plnenia
Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti energetiky.

8.

Miestom dodania predmetu zákazky sú územia, v ktorých majú Odberatelia svoje odberné miesta.

9.

Časť 1: Dodávka elektriny
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci časti 1 je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie
elektriny do odberných miest Odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach
Odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny v súlade so zákonom
č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej len „Zákon o energetike").

10. Časť 1: Dodávka plynu
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci časti 2 je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých
súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do
odberných miest Odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Odberateľa
voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu v súlade so Zákonom o energetike.
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11. Spoločné pre obe časti DNS
12. Uchádzač zabezpečí službu elektronického portálu zriadenú pre Odberateľa. Prostredníctvom služby
elektronického portálu môže Odberateľ využívať informácie o svojich odberných miestach, histórii
spotreby.
13. Dodávateľ zabezpečí možnosť spoločnej fakturácie za viacero odberných miest v správe jedného
Odberateľa. Dodávateľ zabezpečí individuálnu klientsku starostlivosť a poradenstvo pre Odberateľa
zamerané na znižovanie spotreby plynu.
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