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Špecifikácia predmetu zákazky 

pre účely predloženia cenovej ponuky 

 
Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie 

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251 

Kontaktná osoba: Martin Kardoš, MBA 

tel.: 0911 445 594 

email: martin.kardos@skgeodesy.sk 

1.  Slovník spoločného obstarávania (CPV) 
09310000-5 Elektrická energia 

2.  Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane 
všetkých úkonov spojených so zmenou dodávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje pridelenie konkrétneho 
obchodníka (obchodného zástupcu). 
 
Technické parametre 
Distribučné územie: ZSE-D 
EIC kód: 24ZZS5013476000U 
Max. rez. kapacita: 3f x 63 (A) 
Napäťová úroveň: NN 
Predpokladaný ročný odber 1T: 90 MWh 
Tolerancia odberu: +/- 100%, bez obmedzení 
Fakturačné meranie spotreby: priame 
Platnosť Zmluvy o dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“): 24 mesiacov 
 

3.  Zákazka je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

Nie. 

4.  Miesto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania je sídlo Verejného obstarávateľa. 

5.  Termín dodania predmetu zákazky 

Od 1.9.2020 do 30.8.2022.  

6.  Spôsob určenia ceny 

6.1. Uchádzač navrhuje cenu za 1 MWh silovej elektriny a výšku mesačnej platby za odberné miesto, 
bez DPH.  

6.2. Uchádzač vyčísli celkovú cenu za predpokladané množstvo a obdobie vrátane regulovanej časti 
ceny elektriny podľa regulovaných cien platných ku dňu vypracovaniu ponuky, vrátane DPH.  
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6.3. Predložený návrh ceny podľa bodu 6.1 bude maximálny.  
6.4. Lehota platnosti cenovej ponuky za predmet zákazky je minimálne 30 dní odo dňa doručenia, pre 

víťazného uchádzača je záväzná počas celého obdobia plnenia zákazky. 
 

7.  Podmienky účasti 

Zaslaním ponuky uchádzač čestne vyhlasuje, že: 
7.1. je schopný dodať predmet zákazky v stanovenom čase, 
7.2. v plnej miere súhlasí s podmienkami tohto zadania, a že si je plne vedomý práv a povinností, ktoré 

zo zadania vyplývajú pre víťazného uchádzača, 
7.3. sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na splnenie predmetu tejto zákazky s doterajším 

dodávateľom a v budúcnosti aj s prípadným nasledujúcim dodávateľom, 
7.4. v prípade úspechu v zákazke uzavrie s verejným obstarávateľom Zmluvu v takom termíne, aby 

bola účinná k 1.9.2020. 
 

8. Povinné prílohy ponuky  

Vzor ponuky tvorí prílohu tejto výzvy. Uchádzač spolu s ponukou predloží: 

8.1. oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky (neoverená kópia), 
8.2. čestné vyhlásenie o tom, že o tom, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a že sa zdrží 

konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov, alebo ktoré by mohlo narušiť alebo obmedziť 
hospodársku súťaž, porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zachádzania podľa 
zákona 343/2015 Z.z. v platnom znení (z. o verejnom obstarávaní). 

 
9.  Kritérium pre vyhodnotenie a Zmluva 
 

9.1. Najnižšia cena za predpokladaný odber a odberné miesto na 180 MWh  elektriny počas 24 
mesiacov, po splnení všetkých podmienok účasti.  

9.2.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu.  
9.3. Predpokladaný odber MWh a doba viazanosti sú len orientačné údaje. Víťazná cena bude jediným 

kritériom na dobu trvania Zmluvy.  
8.3. Víťazný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi návrh Zmluvy, a to najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa oznámenia, že sa stal víťazným uchádzačom. Do návrhu Zmluvy už budú 
zapracované hlavné body tejto Špecifikácie. Verejný obstarávateľ a víťazný uchádzač si znenie 
Zmluvy môžu pred jej podpisom dodatočne upresniť, výsledná Zmluva však nemôže odporovať 
bodom tejto zákazky. 

9.4. Zmluva sa ukončí pred uplynutím 24 mesiacov, ak verejný obstarávateľ vyčerpá cenu, ktorú 
navrhol víťazný uchádzač (viď bod 6.2 tejto zákazky). Platnosť Zmluvy sa skončí posledným dňom 
mesiaca v ktorom bol prekročený limit daný víťaznou cenou, alebo uplynutí 24 mesiacov od 
podpisu Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

10. Podmienky financovania 

10.1. Verejný obstarávateľ neposkytuje víťaznému uchádzačovi zálohovú platbu.  
10.2. Dodávateľ bude fakturovať cenu za reálne poskytnuté a odobraté služby počas fakturačného 

obdobia, ktorým je kalendárny mesiac.   
10.3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať 

nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť dodávateľovi  a ten je 
povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť a vystaviť novú faktúru 
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10.4. Lehota splatnosti faktúry vystavenej dodávateľom je 14 dní od jej vystavenia. V prípade vrátenia 
faktúry sa splatnosť faktúry automaticky posúva o počet dni, kým víťazný uchádzač doručí 
opravenú faktúru. 

10.5. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne dodaný a odovzdaný predmet 
zákazky. 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

11.1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 31.07.2020 (vrátane) do 12:00 hod. 
11.2. Ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu: martin.kardos@skgeodesy.sk, poštou, alebo 

osobne do podateľne Verejného obstarávateľa. Vzor formuláru na predloženie cenovej ponuky 
tvorí prílohu tejto výzvy. 

 

12. Spôsob oznámenia výsledku vyhodnotenia 

O výsledku vyhodnotenia bude uchádzač oboznámený spôsobom, akým doručil svoju ponuku (elektronicky, 
poštou). 
 
 
Termín zverejnenia na www.vugk.sk: 21.07.2020 

Termín zaslania výzvy možným uchádzačom: 21.07.2020 

Termín zasielania ponúk: do 31.07.2020 (vrátane), 12:00 hod. 

Termín vyhodnotenia: 03.08.2020 

Predpokladaný termín uzavretia Zmluvy: 24.08.2020  

Termín dodania predmetu zákazky: 01.09.2020 – 31.08.2022 

 

 

V Bratislave, dňa 21.07.2020  

 

vypracoval:   Martin Kardoš, MBA 

schválil:   Ing. Vladimír Raškovič, riaditeľ 
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Vzor formuláru na predloženie cenovej ponuky 

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie 

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251 

Kontaktná osoba: Martin Kardoš, MBA 

tel.: 0911 445 594 

email: martin.kardos@skgeodesy.sk 

Identifikácia uchádzača:  

Názov:  ______________________________________________ 

Sídlo: ______________________________________________ 

IČO: ______________________________________________ 

IČ DPH (ak je platiteľom DPH):  ___________________________ 

 

Kontaktná osoba:  

tel.: ______________________________________________ 

email:  ______________________________________________ 

 

Návrh ceny za plnenie predmetu zákazky v EUR 

 

   

Návrh ceny 

Cena za 1 MWh silovej elektriny bez DPH (A):  

Mesačná platba za 1 odberné miesto bez DPH (B):  

 
Kritérium na vyhodnotenie 180 x (A) + 24 x (B):  

 
Celková cena za 180 MWh elektriny / 24 mes (vrátane 
regulovanej časti), s DPH: 

 

 

Povinné prílohy:  

- oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky (neoverená kópia) 
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a že sa zdrží konania, 

ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov, alebo ktoré by mohlo narušiť alebo obmedziť 
hospodársku súťaž, porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zachádzania podľa 
zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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Vzor čestného prehlásenia 

 

Čestné vyhlásenie 

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie 

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO:  00166251  

Identifikácia / uchádzača:  

Názov:  ______________________________________________ 

Sídlo:  ______________________________________________ 

IČO:  ______________________________________________ 

Meno osoby a jej zamestnanecká pozícia/funkcia u uchádzača, ktorá je oprávnenej vo veci konať v mene 

uchádzača:  ______________________________ 

 

Uchádzač prostredníctvom svojej zodpovednej osoby čestne vyhlasuje, že nemá zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní, a že sa zdrží konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov, alebo ktoré by mohlo narušiť 

alebo obmedziť hospodársku súťaž, porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zachádzania 

podľa zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač je si vedomý všetkých právnych následkov v prípade, ak sa toto čestné prehlásenie v hociktorej 

časti ukáže ako nepravdivé.  

 

V ________________ 

Dňa _____________ 

 

Podpis zodpovednej osoby a pečiatka uchádzača ______________________________ 


