
Dňa 28.10.2013 verejnému obstarávateľovi na bolo doručené uchádzačom doplnenie  
žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. b) proti podmienkam uvedeným verejným 
obstarávateľom v súťažných podkladoch. Žiadosť o nápravu bola po doplnení  vybavená 
vyhovením v niektorých častiach a ostatné časti boli zamietnuté. Na základe vyhovenia 
v niektorých častiach sú vykonané tieto opravy v súťažných podkladoch: 
 
K časti A.1 
 
- oprava č.1. V časti A.1 časť 1 v bode 7„Odberné miesta verejného obstarávateľa“ sa 
vypúšťa bez náhrady text:  b)Podrobný zoznam odberných miest pre elektrickú energiu je 
prílohou súťažných podkladov ako Príloha č. 1A, 2A – Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za 
dodanie predmetu zákazky špecifikácia odberných miest, plánované množstvá dodávok 
elektrickej energie a ďalšie parametre odberných miest na rok 2014 / 2015.  
c)Podrobný zoznam odberných miest pre zemný plyn je prílohou súťažných podkladov ako 
Prílohy č. 3B, 4B – Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky -
špecifikácia odberných miest, plánované množstvá dodávok elektrickej energie a ďalšie 
parametre odberných miest na rok 2014 / 2015.“  
 
Súčasne sa vypúšťajú odkazy na Prílohy 1A, 2A, 3B a 4B vo všetkých častiach kde sa 
spomínajú. 
 
Kategória (tarifa) OM je presne definovaná zadefinovať v tabuľkách  
 
Špecifikácia odberného miesta plynu 

Adresa miesta spotreby Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(kWh) 
Tarif 

Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  234 300  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014    24 500 MWh 
Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 2014  19 600 MWh

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 2014  29 400 MWh
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu 
 
 
Zoznam odberných miest elektrickej energie     

Odberné miesto 
Číslo miesta 

spotreby ČOM 
EIC kód 

Predpokladané ročné 
zmluvné množstvo 

/kWh/ 
Parametre OM 

Akadémia ozbrojených síl 
Demänová 393 

9310956  24ZSS93109560019 2 250 000  VN, Tmax 772 

AOS ‐ Kaleník Liptovský 
Peter  9316738  24ZSS9316738000G 96 000  VN, Tmax 200 
Predpokladaná celková spotreba el. energie v roku 2014  2 346 000  kWh 
Predpokladaná minimálna spotreba el. energie v roku 2014  1 876 800  kWh 

Predpokladaná maximálna spotreba el. energie v roku 2014  2 815 200  kWh 
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu. 
 
- oprava č. 2.  V časti A.1 časť 1 v bode 7 sa uvádza: „d) Termín dodávok elektrickej energie 
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a zemného plynu na obdobie 24 mesiacov (od 01.01.2014 -do 31.12.2015).  
V súlade stým sa zo súťažných podkladov vypúšťa text: „V rámci hodnotenia ponúk sa 
každé obdobie / rok (2014, 2015) vyhodnocuje samostatne. Verejný obstarávateľ si v prípade, 
ak bude celková zmluvná cena na rok 2015 vyššia , ako celková zmluvná cena na rok 2014, 
vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dodávke elektrickej energie / zemného plynu na rok 
2015., t.j. v danom prípade bude termín dodávok elektrickej energie / zemného plynu len na 
obdobie 12 mesiacov (rok 2014).“  
Nahrádza textom: „V rámci hodnotenia ponúk sa hodnotí obdobie 24 mesiacov (od 
01.01.2014 -do 31.12.2015)“. 
Zo súťažných podkladov vypúšťa text bez náhrady iným textom: 
 „Verejný obstarávateľ si v prípade, ak bude celková zmluvná cena na rok 2015 vyššia , ako 
celková zmluvná cena na rok 2014, vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dodávke elektrickej 
energie / zemného plynu na rok 2015., t.j. v danom prípade bude termín dodávok elektrickej 
energie / zemného plynu len na obdobie 12 mesiacov (rok 2014).“  
 
- oprava č. 3. V časti A.1 v bode 10 súťažných podkladov sa nahrádza text :  

„Lehota viazanosti ponúk: 30.12.2013“ , 
týmto textom: 
       „Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2013“ 
 
- oprava č. 4. V časti A.1 časť 5 v bode 30 Elektronická aukcia sa nahrádza text : „Každý 
uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať jednotkové ceny v EUR 
bez DPH jednotlivých položiek, pričom bude stanovený minimálny krok zmeny celkovej ceny v 
EUR bez DPH za predmet zákazky o 0,1% z celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet 
zákazky aktuálne najlepšej ponuky a maximálny krok zmeny celkovej ceny v EUR bez DPH za 
predmet zákazky o 20 % z celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet zákazky aktuálne 
najlepšej ponuky zo všetkých uchádzačov.“ „Každý uchádzač v e-aukcii môže počas 
súťažného kola opakovane znižovať jednotkové ceny v EUR bez DPH jednotlivých položiek, 
pričom bude stanovený minimálny krok zmeny celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet 
zákazky o 0,1% z celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet zákazky aktuálne najlepšej 
ponuky a maximálny krok zmeny celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet zákazky o 20 % z 
celkovej ceny v EUR bez DPH za predmet zákazky aktuálne najlepšej ponuky zo všetkých 
uchádzačov.“,  
týmto textom: „Každý uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať 
jednotkové ceny v EUR s DPH jednotlivých položiek, pričom bude stanovený minimálny krok 
zmeny celkovej ceny v EUR s DPH za predmet zákazky o 0,1% z celkovej ceny v EUR s DPH 
za predmet zákazky aktuálne najlepšej ponuky a maximálny krok zmeny celkovej ceny v EUR s 
DPH za predmet zákazky o 20 % z celkovej ceny v EUR s DPH za predmet zákazky aktuálne 
najlepšej ponuky zo všetkých uchádzačov. Jednotková cena je  cena celkom za predpokladané 
množstvo dodávky jednotlivej komodity ( plyn, elektrická energia)  delená predpokladaným 
množstvom komodity. V elektronickej aukcii sa bude možné zadávať za každú komoditu zvlášť  
jednotkovú cenu alebo j celkovú cenu za komoditu. Systém elektronickej aukcie ju prepočíta 
na jednotkovú cenu lebo celkovú cenu za jednotlivú komoditu. Spôsob zadávania si vyberie 
uchádzač. V rámci hodnotenia ponúk sa hodnotí obdobie 24 mesiacov (od 01.01.2014 -do 
31.12.2015)“. 
 
- oprava č. 4.  V časti A.3 časť v tabuľkách a pod tabuľkami k cene zemného plynu  sa 
vypúšťajú  označenia „**“ 
 
K časti B1-  návrh zmluvy na dodávku plynu: 
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- oprava č. 5.   V danom návrhu zmluvy v článku III. bod 3  sa nahrádza text: „Náklady na 
výmenu, ciachovanie a servis meracieho zariadenia znáša dodávateľ.“,  
týmto textom: „Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meracieho zariadenia znáša 
odberateľ.“  
 
- oprava č. 6.  V článku IV. bod 1 písmeno c) sa nahrádza text: „poskytovať Odberateľovi 
informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky koncovým odberateľom 
plynu.“, 
týmto textom: „poskytovať Odberateľovi všeobecné informácie“. 
 
- oprava č. 7.  V článku V. bod 4. sa nahrádza text: „distribučná sústava“  
týmto textom: „distribučná sieť“. 
 
- oprava č. 8.  V článku VI. bod 1.1 a 1.2  sa nahrádza text  „začiatok dodávky je 1.1.2014 a 
koniec dodávky je 31.12.2014“,  
týmto textom: „začiatok dodávky je 1.1.2014 a koniec dodávky je 31.12.2015“ 
 
- oprava č. 9.  V článku IX. bod 2 sa nahrádza text: 
„ zmluvná cena bez DPH ................... EUR bez DPH 
výška spotrebnej dane v EUR: ................... EUR 
výška 20% DPH v EUR: .................. DPH 
Celková cena vrátane DPH .................. EUR vrátane DPH“ 
týmto textom: 
„ zmluvná cena bez DPH ................... EUR bez DPH 
výška spotrebnej dane v EUR: ................... EUR 
výška 20% DPH v EUR: .................. DPH 
Celková cena vrátane DPH .................. EUR vrátane DPH“ 
Cena je stanovená za obdobie od začiatku dodávky 1.1.2014 a konca dodávky 31.12.2015.“ 
 
- oprava č. 10.  V článku IX. v bode 10. sa hovorí: „a vo fakturácii budú zohľadnené 
preddavkové platby.“ Na základe toho sa v časti A1 bod 8 sa vypúšťa bez náhrady text 
„Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na plnenie zmluvy.“    
 
- oprava č. 11. V článku IX. v bode 12. sa nahrádza text: „Lehota splatnosti faktúr je 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia Odberateľovi“,  
týmto textom: „Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia v 
elektronickej podobe na adresu anton.jacko@aos.sk. 
Zároveň sa nahrádza text: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z  
faktúry odpísaná z účtu Odberateľa.“  
týmto textom: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z  faktúry pripísaná na 
účet dodávateľa.“ 
 
 
- oprava č. 12.   presné  zadefinovanie parametrov pre každé odberné miesto vrátane, 
množstiev a požadovaného obdobia dodávky 
 
Špecifikácia odberného miesta plynu 

Adresa miesta spotreby Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(kWh) 
Tarif 
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Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  234 300  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014    24 500 MWh 
Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 2014  19 600 MWh

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 2014  29 400 MWh
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
 
Zoznam odberných miest elektrickej energie     

Odberné miesto 
Číslo miesta 

spotreby ČOM 
EIC kód 

Predpokladané ročné 
zmluvné množstvo 

/kWh/ 
Parametre OM 

Akadémia ozbrojených síl 
Demänová 393 

9310956  24ZSS93109560019 2 250 000  VN, Tmax 772 

AOS ‐ Kaleník Liptovský 
Peter  9316738  24ZSS9316738000G 96 000  VN, Tmax 200 
Predpokladaná celková spotreba el. energie v roku 2014  2 346 000  kWh 
Predpokladaná minimálna spotreba el. energie v roku 2014  1 876 800  kWh 

Predpokladaná maximálna spotreba el. energie v roku 2014  2 815 200  kWh 
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
 
- oprava č. 13.   presná štruktúra ceny a spôsob jej výpočtu je v opravenej časti A3 oprava 
č.39 
 
- oprava č. 14. ustanovenia o regulačných podmienkach budú riešené v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
K časti B1 k  zmluve o združenej dodávke elektriny (V oprave č. 1 súťažných 
podkladov) 
 
- oprava č. 15  - zhodná s  opravou 12 
 
 - oprava č. 16. V článku 1. bod 1.2 sa nahrádza text: 
„1.2 Na účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so 
zákonom o energetike, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z.,“, 
týmto textom:„1.2 Na účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade 
so zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení.“ 
 
- oprava č. 17. V článku 4. bod 4.3. sa nahrádza text: „4.3 Zmluvné strany si dohodli 
predpokladané celkové množstvo dodávky elektriny na obdobie dvanásť mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy v množstve 4 692MWh, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať do 
odberných miest Odberateľa podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou.“, 
týmto textom: „4.3 Zmluvné strany si dohodli predpokladané celkové množstvo dodávky 
elektriny na obdobie dvadsaťštyri mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v množstve      
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4 692MWh, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať do odberných miest Odberateľa podľa bodu 
3.1 tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou.“ 
 
- oprava č. 18. V článku 4. bod 4.3. sa nahrádza text: 
„Dodávateľ nie je oprávnený sankcionovať odberateľa za odber menšieho alebo 
väčšieho množstva elektriny ako je predpokladané celkové množstvo elektriny alebo z 
tohto dôvodu zmeniť výšku ceny za dodávku elektriny.“ 
týmto textom: „Dodávateľ nie je oprávnený sankcionovať odberateľa za odber menšieho 
alebo väčšieho množstva elektriny ako je predpokladané celkové množstvo elektriny alebo z 
tohto dôvodu zmeniť výšku ceny za dodávku elektriny s toleranciou na odber +/- 20% 
každoročného odberu s každoročným vyhodnotením“. 
 
 
- oprava č. 19. V článku 5. bod 5.1. sa nahrádza text:„5.1 Cena za dodávku sielektriny bola 
dohodnutá zmluvnými stranami ako jednotarifná a vo výške ........... EUR/MWh elektriny bez 
DPH a spotrebnej dane z elektriny (ďalej len„SpD“) (slovom:...................... EUR za MWh bez 
DPH a SpD), .................. EUR/MWh elektriny s DPH a SpD (slovom: ...................... EUR za 
MWh s DPH a SpD)“ 
týmto textom: 
:„5.1 Cena za dodávku sielektriny bola dohodnutá zmluvnými stranami ako jednotarifná a vo 
výške ........... EUR/MWh elektriny bez DPH a spotrebnej dane z elektriny (ďalej len„SpD“) 
(slovom:...................... EUR za MWh bez DPH a SpD), .................. EUR/MWh elektriny 
s DPH a SpD (slovom: ...................... EUR za MWh s DPH a SpD) 
 Cena je stanovená za obdobie od začiatku dodávky 1.1.2014 a konca dodávky 31.12.2015.“ 
 
- oprava č. 20. V článku 6. bod 6.6 sa nahrádza text: „6.6 Dohodnutý účinník: 0,90-1,00.“ 
týmto textom: „6.6 Dohodnutý účinník: 0,95-1,00.“ 
 
- oprava č. 21. V článku 8. bod 8.1. sa nahrádza text: „8.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu 
určeného meradla zabezpečí Dodávateľ po splnení ustanovených technických podmienok 
merania elektriny príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a 
ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie 
určeného meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné náklady.“, 
týmto textom: „8.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ 
cestou PDS po splnení ustanovených technických podmienok merania elektriny príslušného 
PDS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje 
PDS v zmysle zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje 
Odberateľ na vlastné náklady.“ 
 
 
- oprava č. 22. V článku 8. bod 8.5. sa nahrádza text: „8.5 Pri pochybnostiach o správnosti 
údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie  
jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 10 dní zabezpečiť preskúšanie určeného 
meradla.“ 
týmto textom:„8.5 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže 
Odberateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie  jeho preskúšania cestou PDS.“  
 
- oprava č. 23. V článku 8. bod 8.6. sa nahrádza text: „8.6 Odberateľ sa zaväzuje umožniť 
prístup PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a určenému meradlu v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom a zákonom o energetike na účel vykonania kontroly, výmeny, 
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odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny na základe 
písomného oznámenia Dodávateľa doručeného Odberateľovi aspoň 7 dní pred vykonaním 
kontroly, výmeny, odobratím meradla alebo zisťovaním odobratého množstva elektriny.“ 
týmto textom: „8.6 Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému elektrickému 
zariadeniu a určenému meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom a zákonom o energetike 
na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého 
množstva elektriny.“ 
 
- oprava č. 23. V článku 8. bod 8.8. sa nahrádza text: „8.8 Odberateľ, ktorého odberné miesto 
je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny meraný na sekundárnej 
strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí na základe písomnej 
žiadosti dodávateľa funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady 
a výsledky merania oznámi Dodávateľovi písomne, a to v týchto prípadoch: 
a) keď ide o nové odberné miesto najneskôr do 10 dní po pripojení, 
b) pri výmene transformátora najneskôr do 10 dní po výmene, 
c) ak o to Dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 36 mesiacov, 
týmto textom: „8.8 Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovú úroveň VN 
a u ktorého je odber elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor 
je jeho vlastníctvom, overí na základe písomnej žiadosti dodávateľa funkčnosť 
kompenzačného zariadenia transformátora na náklady Odberateľa a výsledky merania 
oznámi Dodávateľovi písomne, a to v týchto prípadoch: 
a) keď ide o nové odberné miesto najneskôr do 10 dní po pripojení, 
b) pri výmene transformátora najneskôr do 10 dní po výmene, 
c) ak o to Dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 36 mesiacov.“ 
 
 
- oprava č. 24. V článku 9. bod 9.3. sa nahrádza text: „Vyúčtovacia faktúra so zohľadnením 
pravidelných mesačných platieb je splatná do 30 dni od doručenia vyúčtovacej faktúry.“, 
týmto textom:„Vyúčtovacia faktúra so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je 
splatná do 30 dni od jej doručenie v elektronickej podobe na adresu anton.jacko@aos.sk“ 
 
- oprava č. 25. V článku 10. bod 10.4. sa nahrádza text: 
„Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v 
lehote 15 dní od doručenia reklamácie.“ 
týmto textom: „Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi 
Odberateľovi v lehote 30 dní od doručenia reklamácie.“ 
 
- oprava č. 26. V článku 10. bod 10.6. sa nahrádza text: „10.6 Dodávateľ je povinný v 
prípade neočakávaného prerušenia dodávky elektriny alebo inej havarijnej situácie vykonať 
servisný zásah, a to do 30 minút od telefonického alebo emailového oznámenia potreby 
servisného zásahu.“, 
týmto textom: „10.6 Dodávateľ je povinný v prípade neočakávaného prerušenia dodávky 
elektriny alebo inej havarijnej situácie požiadať servisný zásah PDS, a to do 30 minút od 
telefonického alebo emailového oznámenia potreby servisného zásahu.“ 
 
- oprava č. 27. V článku 12. bod 12.1. sa nahrádza text: 
„12.1 Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná“, 
týmto textom: „12.1 Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, t.j. do 
31.12.201.5 
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- oprava č. 28. V článku 14. bod 14.1. sa nahrádza text: 
 „14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na 
dobu určitú a to na dvadsať štyri mesiacov od dňa účinnosti Zmluvy.“ 
týmto textom:„14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára 
na dobu určitú a to na dvadsaťštyri mesiacov od dňa 1.1.2014 do dňa 31.12.2015.“ 
 
K časti B2: 
V časti B2 Opis predmetu obstarávania opravené tabuľky bez hviezdičiek  
 
Špecifikácia odberného miesta plynu 

Adresa miesta spotreby Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(kWh) 
Tarif 

Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  234 300  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014    24 500 MWh 
Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 2014  19 600 MWh

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 2014  29 400 MWh
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
Zoznam odberných miest elektrickej energie     

Odberné miesto 
Číslo miesta 

spotreby ČOM 
EIC kód 

Predpokladané ročné 
zmluvné množstvo 

/kWh/ 
Parametre OM 

Akadémia ozbrojených síl 
Demänová 393 

9310956  24ZSS93109560019 2 250 000  VN, Tmax 772 

AOS ‐ Kaleník Liptovský 
Peter  9316738  24ZSS9316738000G 96 000  VN, Tmax 200 
Predpokladaná celková spotreba el. energie v roku 2014  2 346 000  kWh 
Predpokladaná minimálna spotreba el. energie v roku 2014  1 876 800  kWh 

Predpokladaná maximálna spotreba el. energie v roku 2014  2 815 200  kWh 
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
 
  Rozpis spotreby plynu po mesiacoch (%)  

                       

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December 
18 16 12 7 4 2 1 1 3 8 12 16 

 
 
 
- oprava č. 30.   
 
Špecifikácia odberného miesta plynu 
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Adresa miesta spotreby Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(kWh) 
Tarif 

Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  234 300  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014    24 500 MWh 
Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 2014  19 600 MWh

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 2014  29 400 MWh
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
Zoznam odberných miest elektrickej energie     

Odberné miesto 
Číslo miesta 

spotreby ČOM 
EIC kód 

Predpokladané ročné 
zmluvné množstvo 

/kWh/ 
Parametre OM 

Akadémia ozbrojených síl 
Demänová 393 

9310956  24ZSS93109560019 2 250 000  VN, Tmax 772 

AOS ‐ Kaleník Liptovský 
Peter  9316738  24ZSS9316738000G 96 000  VN, Tmax 200 
Predpokladaná celková spotreba el. energie v roku 2014  2 346 000  kWh 
Predpokladaná minimálna spotreba el. energie v roku 2014  1 876 800  kWh 

Predpokladaná maximálna spotreba el. energie v roku 2014  2 815 200  kWh 
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
- oprava č. 31.. V časti týkajúcej sa plynu: 
 
Špecifikácia odberného miesta plynu 

Adresa miesta spotreby Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(kWh) 
Tarif 

Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  234 300  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014    24 500 MWh 
Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 2014  19 600 MWh

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 2014  29 400 MWh
Poznámka: pre rok 2015  sa počítajú rovnaké množstvá odberu, začiatok dodávky je 1.1.2014 
a koniec dodávky je 31.12.2015 
 
- oprava č. 32.  V časti týkajúcej sa plynu -  pre všetky definície uvedené v tejto časti na účely 
tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so zákone č. 251/2012 Z.z. 
o energetike v platnom znení. 
 
- oprava č. 33.. V časti týkajúcej sa plynu vypúšťa text bez náhrady: 
 „I. j.c. / 1MWh - Tarifa (M4) – „maloodber“, sa rozumie cena bez distribúcie, bez prepravy, 
bez spotrebnej dane a bez DPH. Všetky ostatné zložky ceny tovaru budú uvedené v návrhu 
ceny. 
II. j.c. / 1MWh - Tarifa (S) – „strednoodber“, sa rozumie cena bez distribúcie, bez spotrebnej 
dane a bez DPH. Všetky ostatné zložky ceny tovaru budú uvedené v návrhu ceny. “ 
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- oprava č. 34. V časti týkajúcej sa plynu sa vypúšťa text bez náhrady: 
„Prílohy č. 3B - Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky - 
špecifikácia odberných miest, plánované množstvá dodávok plynu a ďalšie parametre 
odberných miest, súťažných podkladov na rok 2014 a 
Prílohy č. 4Bb - Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky - 
špecifikácia odberných miest, plánované množstvá dodávok plynu a ďalšie parametre 
odberných miest , súťažných podkladov na rok 2015.“ 
 
- oprava č. 35.  V časti týkajúcej sa plynu vypúšťa text bez náhrady: 
„Výsledkom súťaže môže byť uzatvorenie: 
zmluvy o dodávke plynu s dvoma rôznymi dodávateľmi, osobitne pre rok 2013, a osobitne pre 
rok 2014; 
zmluvy o dodávky plynu s jedným dodávateľom na rok 2013, 2014; 
zmluvy o dodávke plynu s jedným dodávateľom len na rok 2013;“ 
 
- oprava č. 36. v časti týkajúcej sa elektrickej energie sa bez náhrady vypúšťa text: 
„Súčasťou plánu spotreby elektrickej energie na roky 2014, 2015 je započítaná ročná rezerva 
individuálne podľa špecifík OM.“ 
 
- oprava č. 37.  V časti týkajúcej sa elektrickej energie sa nahrádza text: „Osobitne uveďte: 
Cenu po jednotlivých položkách požadovaného predmetu zákazky v € bez DPH a s DPH. 
Uchádzač v Prílohe č. 1 súťažných podkladov doplní pre každú požadovanú položku 
jednotkovú cenu so zaokrúhlením na štyri desatinných miesta“, 
týmto textom: „Uveďte cenu požadovaného predmetu zákazky v € bez DPH a s DPH.“  
 
- oprava č. 38.  V časti týkajúcej sa elektrickej energie sa nahrádza text: „Ak je uchádzač 
platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení v € 
bez DPH a v € s DPH v štruktúre tak, ako je uvedená v Prílohe č. 1súťažných podkladov v 
zložení :“, 
týmto textom: „Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), 
navrhovanú cenu uvedie v zložení v € bez DPH a v € s DPH v zložení :“ 
 
- oprava č. 39  A.3 Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
 
a)  Návrh uchádzača na plnenie kritérií : 

Uchádzač predloží  vo svojej ponuke na predmet zákazky, návrh na plnenie kritéria 
určeného  verejným obstarávateľom   na hodnotenie ponúk a to vo forme vyplnenej 
tabuľky : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Návrh ceny  zemného plynu AOS Liptovský Mikuláš na roky 2014 - 1015   

DMM 

 Odberné miesto ČOM 
Segme

nt 
odberu 

Zmluvné 
množstv
o (MWh) m³ kWh 

Cena 
obchodníka 

za 
komoditu 

(EUR) 

Fixná 
mesačná 
sadzba 

obchodníka 
(EUR) 

Celková cena 
prepravy 
(EUR) 

Celková 
cena 

distribúcie 
(EUR) 

Spotre
bná 
daň 

(EUR/

Cena 
celkom s 

DPH 
(EUR) 

Akadémia 
ozbrojených síl 
Demänová 393 

4101456159 VO 
(V2) 48 000 44 000 468 600 

            
 

 
 

Návrh ceny  elektrickej energie AOS Liptovský Mikuláš na roky 2014 -2015 

Odberné miesto ČOM EIC kód  

Predpokla
dané 
ročné 

zmluvné 
množstvo 

/kWh/ 

Parametre OM 
 

cena za 1MWh 
silovej elektrickej 

energie v EUR bez 
DPH a bez 

spotrebnej dane z 
elektriny 

Spotrebná daň z 
elektriny 

DPH Celková konečná 
cena za 1MWh 

silovej elektrickej 
energie v EUR 

(vrátane spotrebnej 
dane z elektriny a 

DPH) 

Akadémia 
ozbrojených síl 
Demänová 393 

9310956 
24ZSS931095

60019 
4 500 000 VN, Tmax 720

  

   

AOS - 
Kaleník 
Liptovský 
Peter 

9316738 
24ZSS931673

8000G 
192 000 VN, Tmax 130

 

   

Cena celkom za obidve odberné miesta 1MWh silovej elektrickej energie v EUR (vrátane spotrebnej dane z elektriny a DPH) 
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b) Kritériá na vyhodnotenie ponúk :        

 
Časť 1 – zemný  plyn 

Kritérium č. 1: 
Najnižšia cena v € s DPH, podľa podmienok týchto súťažných podkladov, ktorou 
sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH a 
ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu 
vyhlásenia postupu verejného obstarávania.   
 
 

Časť 2 elektrická energia 
Kritérium č. 1: 
Najnižšia cena v € s DPH,  ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie 
predmetu zákazky v € s DPH a ostatných odvodov v krajine verejného 
obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.   
 
 

 
  c).    Spôsob vyhodnotenia ponúk :       

 
Ponuky uchádzačov  zadané do elektronickej aukcie budú vyhodnocované  podľa 
Kritéria na hodnotenie ponúk (časť A.3). Po skončení elektronickej aukcie verejný 
obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov a uzavrie zmluvu na základe výsledku 
elektronickej aukcie. 
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