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A.1 Pokyny pre uchádzačov 
 

Časť I. – Všeobecné informácie 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

IČO: 37 910 337 

S í d l o 
Obec (mesto):  Liptovský Mikuláš  

PSČ:  031 01 
Ulica: Demänová  393 

Telefón : 0960 423600    

Fax : 0960 423601 

E-mail:  obstaravanie@aos.sk 

Kontaktná osoba : Ing. Dušan Donoval 

. 
 

2.  Predmet zákazky : 
    Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre potreby AOS gen. M.R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši na         
    roky 2014a 2015 

a) Spoločný slovník obstarávania (CPV) :   
09310000-5    elektrická energia 
09123000-7     zemný plyn 
 

b) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť : B2 – opis 
predmetu zákazky 

 
3. Rozdelenie predmetu zákazky: 

 Predmet zákazky  je rozdelený na časti: 
                     Časť 1 - zemný plyn 
                     Časť 2 - elektrická energia 

 
Uchádzač môže predložiť  ponuku samostatne na časť „A“, alebo časť „B“, alebo spolu 
na  obidve časti „A“ a „B“ predmetu zákazky. 

 
4. Nákup pre iných verejných obstarávateľov: 

                           Nie. 
              

 
5. Variantné riešenia: 
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a) Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k 
požadovanému riešeniu. 

b) Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné 
riešenie zaradené do vyhodnotenia.  

 
6. Pôvod predmetu obstarávania: 

Nevyžaduje a neuvádza sa.  
 

7. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania: 
           Odberné miesta verejného obstarávateľa 

 
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. 
 

d) Termín dodávok  elektrickej energie  a zemného plynu na obdobie  24 mesiacov (od 
01.01.2014  -  do 31.12.2015).  
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). 
 
  Termín dodania predmetu zákazky: v obdobia  01.01.2014 – 31.12.2014          (r. 2014) 
                                                                              01.01.2015 – 31.12.2015          (r. 2015) 

 
8. Zdroj finančných prostriedkov : 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly  MO SR - 
vyčlenených pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši (ďalej len AOS Liptovský Mikuláš), po dodaní tovaru a doručení 
faktúry, v 30-dňovej lehote splatnosti. Pokiaľ nebude mať faktúra  predpísané náležitosti, má 
objednávateľ právo vrátiť ju. Splatnosť faktúry v takomto prípade nastáva až odo dňa 
doručenia opraveného dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytne  zálohu na plnenie zmluvy. 

 

 
9. Verejná zmluva :  
            
            1.   Z M L U V A o dodávke zemného plynu 

2. Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a 
prenesení zodpovednosti za odchýlku 
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                Návrhy zmlúv sú v B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania 

 
                   

10. Lehota viazanosti ponúk: 30.12.2013 
a) V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a 

začaté konanie o námietkach, bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní 
odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, alebo ak bude začatá 
kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

b) Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 
 

Časť II. – Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

11. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 
a) Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne  prostredníctvom pošty 

(listinne), faxom, elektronicky alebo telefonicky, ako aj kombinovane. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za 

doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do 3 dní od 
oznámenia prepravcu o uložení zásielky. 

c) Poskytovanie vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie a  doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné 
dorozumievanie medzi verejnym obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa 
uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, 
aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a je 
rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi. Pri čo najrýchlejšom 
vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť 
jeho obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, 
telefonicky a pod.) pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, záujemca/uchádzač 
doručí takúto žiadosť aj  poštou v písomnej forme a to najneskôr do 3 dní odo 
dňa odoslania tejto žiadosti. 

d) Pri zistení rozdielov medzi obsahom žiadosti a/alebo dokumentu 
odoslanej/odoslaného záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno 
trvalo zachytiť jej, resp. jeho obsah a nie je zaručená jej, resp. jeho pravosť 
a žiadosti a/alebo dokumentu vyhotovenej, resp. vyhotoveného 
záujemcom/uchádzačom v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma doručená osobne alebo poštovou 
zásielkou. 

e) Na moment doručenia dôležitých písomností definovaných podľa (§ 153 zákona 
č. 25/2006 Z.z.), medzi verejnymo obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom 
alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon spája 
plynutie lehôt sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do 
vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 
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12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

a) Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej 
dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov resp. uchádzačov požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa na adrese 
uvedenej v bode1 
 

b) Žiadosť o vysvetlenie zároveň uchádzač zašle mailom na:  obstaravanie@aos.sk,  
c) Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov a 

vysvetlenie podmienok osobitného postavenia vo verejnom obstarávaní, sa 
považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi písomnej forme 
najneskôr šesť pracovných dní  pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; 

d) Vysvetlenie údajov uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
alebo vysvetlenie súťažných podkladov, predložené zo strany ktoréhokoľvek 
záujemcu/uchádzača sa preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom/uchádzačom na webovom sídle  - profile verejného obstarávateľa 

e) Verejny obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie 
uvedené v súťažných podkladoch (§ 34 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z. z.), ktoré 
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr: šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa, pričom tieto informácie nesmú 
byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a podmienkami 
súťažných podkladov. 

13. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania 
Obhliadka miesta vzhľadom na špecifikáciu predmetu zákazky nie je potrebná. 

 
 

Časť III. – Príprava ponuky 
 

14. Vyhotovenie ponuky: 
a) Podklady súťažných podkladov vrátane príloh  su uchádzačom nepretržite 

prístupné 24 hodín  na webovom čísle v profile uchádzača 
b) Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme. 
c) Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované 

v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich 
úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

d) Všetky predložené písomné doklady tvoriace súčasť ponuky musia byť čitateľné 
a kopírovateľné. 
 

15. Jazyk ponuky: 
a) Ponuka a tiež doklady v nej predložené musia byť predložené v slovenskom 

jazyku. 
b) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 

musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
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verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad 
takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). 

 
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

a) Navrhovaná  celková zmluvná  cena musí byť stanovená  v zmysle zákona  NR 
SR  č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon  o cenách. 

b) Uchádzačom navrhovaná celková cena bude vyjadrená v eurách, 
c) Ak  je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ ), 

navrhovanú jednotkovú cenu  uvedie v zložení :   
• navrhovaná zmluvná cena € bez DPH, 
• sadzba/výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena € s DPH. 

d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní a uvedie v ponuke. 

e) Cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s 
dodaním predmetu zákazky.  

 
17. Zábezpeka ponuky: 

             Základné podmienky  
a) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. 
b) Forma:   Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet 

verejného  
                       obstarávateľa  v banke, pobočke zahraničnej banky 
                                          alebo  
                     poskytnutie bankovej záruky za uchádzača. 
 
 

c) Výška zábezpeky je stanovená: 
 
 pre časť  2 - zemný plyn: 80.000,- €     
 pre časť 1 -  elektrická  energia: 20.000,- €   
 
  
 

d) V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje 
viazanosť ponuky, až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 

e) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa v lehote viazanosti 
ponúk, ak: 
1. uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk;  
2. v prípadoch podľa § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. , ak uchádzač 

nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom, 
alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom 
vyhlásení, alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9. zákona č. 
25/2006 Z.z.; 
 

Podmienky zloženia zábezpeky 
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.  
f) Finančné prostriedky musia byť zložené na na depozitný účet verejného 

obstarávateľa Štátna pokladnica, číslo účtu 7000166301, kód banky 8180,  s 
uvedením variabilného symbolu, ktorým bude IČO uchádzača účel platby:  
              časť 1 - zemný plyn  
               časť 2 - elektrická energia  
               

g) Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa  
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

h) Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, 
uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený. 

 
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

i) Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až  § 322 
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom 
v  Slovenskej  republike, pobočkou zahraničnej banky v  Slovenskej republike 
alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej 
listine obmedzená do   uplynutia lehoty viazanosti ponúk vrátane jej predĺženia. 

j) Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za  uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť 
súčasťou ponuky. 

k) Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky uchádzača,  uchádzač bude z 
verejnej súťaže vylúčený.  

Podmienky vrátenia  alebo  uvoľnenia  zábezpeky: 
l) Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet 

verejného obstarávateľa, bude vrátená aj s úrokmi, ak mu ich banka alebo 
pobočka zahraničnej banky poskytuje. 

m) Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
uzavretia  zmluvy. 

n) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne 
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) 
neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 
platnosti. 

o) Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačovi zábezpeku do 7 dní, ak: 

1) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejny 
obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal 
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa (§ 138, ods. 
5)  zákona č. 25/2006 Z.z.); 
2) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal 
námietku proti  postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa  (§ 138 ods. 
5) zákona č. 25/2006  Z.z.); 

p) Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky podľa zákona 
č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, bezodkladne vráti zábezpeku 
uchádzačovi; 
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18. Obsah ponuky: 

a) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú 
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritétií na vyhodnocovanie ponúk, 
označenú slovom „KRITÉRIA“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky 
označenú slovom „OSTATNÉ“. 

b) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť 
povinná dokumentácia: 

c) V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na obidve časti (1 aj 2) predmetu 
zákazky, osobitne oddelené časti ponuky „Ostatné“ a „Kritériá“ budú 
samostatné pre každú časť predmetu zákazky. 
 

V obálke "Kritéria" bude vyplnený a podpísaný formulár plnenia kritéria na hodnotenie 
ponúk  uvedený v B2 písm. f) Spôsob určenia ceny a podpísaný návrh zmluvy               
s ponúkanou cenou za zákazku vrátane príloh.  

V obálke "Ostatné" budú ostatné požadované doklady a písomnosti uvedené 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, ako aj 
súhlas s obchodnými podmienkami resp. podpísaný  návrh zmluvy bez ponúkanej 
ceny  vrátane príloh bez cien. 

 
19. Náklady na ponuku: 

a) Všetky  výdavky  spojené  s prípravou  a predložením  ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek   finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez 
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
 

Časť IV. – Predkladanie ponuky 
 

20. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku : 
a) Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 

verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických / právnických 
osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. 

b) Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana 
alebo politické hnutie  sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

c) Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 20b), nebude možné 
takúto ponuku  zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 
 
 
 

21.   Predloženie ponuky : 
a) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 

týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú 
slovom „KRITÉRIÁ“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 
označenú slovom „OSTATNÉ“.  

b) Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu  ponuku,  buď  
samostatne  sám  za  seba  alebo ako jeden z členov skupiny.  Fyzická  osoba  
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alebo právnická osoba,  ktorá v svojom  mene  predloží  ponuku  vo  verejnej  
súťaži,  nemôže  zároveň  predložiť ďalšiu ponuku ako člen  skupiny.  
Forma predloženia: 
1 originál,  zreteľne označené názvom „Originál“,  
1 x elektronicky  na CD/DVD.   

Dokumentácia na CD/DVD musí obsahom a rozsahom  zodpovedať 
písomnej ponuke a bude vyhotovená z textového dokumentu (doc, rtf a 
pod.) do formátu: (pdf) – „text“. V prípade, že bude súbor z papierovej 
verzie vytvorený skenovaním, musí byť prevedený na strojovo čitateľný 
tvar, použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej 
(OCR softvér, ABBYY FineReader a pod.). Uvedená podmienka je 
stanovená Úradom pre verejné obstarávanie, pre účely splnenie podmienok 
pri napĺňaní centrálneho registra vkladanie dokumentácie verejného 
obstarávania.   

        Dokumentácia na CD/DVD musí obsahom a rozsahom  zodpovedať 
písomnej ponuke. 

c) Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou 
zásielkou na adresu uvedenú v bode 23) a  v lehote na predkladanie ponúk. 

d) Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu verejného obstarávateľa, 
bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času 
a miesta prevzatia ponuky. 

e) V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky. 

f) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa  a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

g) Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejny 
obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú. 
 

22. Označenie obálky ponuky: 
Obaly musia byť uzatvorené s názvami  „OSTATNÉ – elektrická energia“, 
„KRITÉRIA – elektrická energia“, resp. „OSTATNÉ – zemný plyn“, „KRITÉRIA –
zemný plyn“ . Uchádzač následne vloží samostatné obaly  „OSTATNÉ“, a 
„KRITÉRIÁ“  / elektrická energia / zemný plyn do jedného obalu - ponuky 
uchádzača. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje - adresu 
prijímateľa: 
 

„ Verejná súťaž “ – ENERGIE – NEOTVÁRAŤ“                                  
 

23. Miesto a lehota na predkladanie ponúk : 
Ponuky je potrebné doručiť na a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
alebo  osobne na oddelení bezpečnosti a OUS Akadémie  ozbrojených  síl  generála  
Milana  Rastislava  Štefánika  v Liptovskom  Mikuláši, veliteľská budova, 3 poschodie, 
miestnosť č. 301.  Prevádzková  doba  oddelenia bezpečnosti a OUS je v pondelok – 
piatok  7.00 -12.00 hod. (p. Pelanová   t. č.0960 422746, p. Švarcová  t.č. 0960 422747) 
Lehota je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

 
24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky : 
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a) Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty  podľa bodu  23). 

b) Doplnenie a  zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej alebo doručenej  osobne  
uchádzačom  alebo osobou  oprávnenou konať  za  uchádzača  na  adrese 
verejného obstarávateľa uvedenej v bode  23) a doručením novej  ponuky 
v lehote podľa bodu 23). 

 
 

Časť V. – Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
 

25.  Otváranie obálok s ponukami:   
         Ako je uvedené v oznámení.    

  
26. Preskúmanie ponúk 

a) Do procesu kontroly ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
a) obsahujú náležitosti uvedené v bode 18) týchto súťažných podkladov,  
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení 

o vyhlásení verejnej súťaže  a v týchto súťažných podkladoch. 
b) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, 
týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z procesu 
vyhodnocovania, ak uchádzač nepredloží požadované vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov v lehote určenej  komisiou, alebo v lehote 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ  
neurčil inú lehotu. 

c) Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 
v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto 
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky budú z verejnej 
súťaže vylúčené. 

d) Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej 
súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
27. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

a) Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa  časti   A.2 -  Podmienky 
účasti uchádzačov  
 
 

28. Oprava chýb 
a) Každá  prípadná  oprava  v predkladaných dokladoch v súťaži musí byť 

jednoznačne zrozumiteľne opravená a podpísaná štatutárnym zástupcom 
s uvedením dátumu opravy.  Dodatočné opravy po termíne určenom na 
predkladanie ponúk sú neprípustné. 
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b) O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude 
požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti 
ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených 
na hodnotenie ponúk. 
 

29.  Hodnotenie ponúk : 
a) Komisia  na vyhodnocovanie ponúk zriadená verejným obstarávateľom 

organizáciou pred hodnotením ponúk – elektronickou aukciou,  hodnotí tie 
ponuky, ktoré neboli  z verejného obstarávania  vylúčené, pričom tieto 
jednoznačne spĺňali požiadavky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v súťažných podkladoch. 

b) Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného  
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
na predmet zákazky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 
v súťažných podkladoch. 

c) Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritérií na vyhodnotenie 
ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe 
pravidiel ich uplatnenia, ktoré sú určené v časti A.3-Kritéria na hodnotenie 
ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

d) Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o 
obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.  

e) Po vyhodnotení ponúk podľa podmienok (§ 42), zákona č. 25/2006 Z.z., 
(v prípade vylúčenia uchádzačov - po uplynutí lehoty na uplatnenie žiadosti 
o námietku voči vylúčeniu),  verejný obstarávateľ zašle uchádzačom oznámenie, 
že ich ponuka splnila stanovené požiadavky a podmienky účasti a postupuje do 
e-aukcie. Do e-aukcie je  uchádzač pozvaný aukčnou spoločnosťou. 
 

30. Elektronická aukcia :  
Po vyhodnotení časti ponuky „KRITÉRIÁ“, verejný obstarávateľ v zastúpení aukčnou 
spoločnosťou, vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené, aby sa 
zúčastnili elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač do e-aukcie neprihlási, situácia je 
považovaná ako odstúpenie uchádzača od ponuky so všetkými súvisiacimi 
podmienkami, vrátane prepadnutia zábezpeky podľa (bodu 17. Súťažných podkladov). 
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným 
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Vstupné 
ponuky zadané do e-aukčnej siene uchádzačmi, musia byť zhodné s písomnou ponukou 
doručenou podľa časti IV. Súťažných podkladov. V identifikačných údajoch uchádzača 
musí byť uvedená e-mailová adresa a telefónne číslo na komunikáciu medzi 
uchádzačom a verejnym obstarávateľom. Súťažná etapa elektronickej aukcie sa 
nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.  

                   
 Podmienky a pokyny 
             Na zostavenie poradia predložených ponúk použije obstarávateľ elektronickú aukciu   

  podľa § 43zákona o verejnom obstarávaní. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať 
všetky určené podmienky a neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú v súlade s § 
43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotené podľa určených kritérií na 
hodnotenie ponúk uvedených vo Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v 
týchto súťažných podkladoch  spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 
Kritériá  na  vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 
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Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorých ponuky splnia 
určené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, vyzvaní elektronickými 
prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu 
môžu uchádzači upravovať hodnoty prvkov uvádzané vo svojich ponukách smerom 
nadol. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami, prostredníctvom 
administrátora elektronickej aukcie, súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky 
spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových hodnôt prvkov v elektronickej aukcii. 
Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú v 
zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie 
týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe 
uchádzača určenej v ním predloženej ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú 
aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V 
prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať 
verejný obstarávateľ na vedomie najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej 
aukcie. 
Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na 
internetovej adrese www.ezakazky.sk/aos na ktorej po prihlásení bude každému 
uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. 
 Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do 
začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do 
elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú 
uvedené vo Výzve. 
Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie      
sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.       
Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazia jeho ponúknuté hodnoty 
prvkov aj s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené  najlepšie 
hodnoty  pre jednotlivé položky, resp. najlepšie hodnoty prvkov a najlepšia celková 
hodnota uchádzača s najlepšou ponukou bez jeho identifikácie. 
 
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. Súťažné kolo začne v stanovenom čase oznámenom vo Výzve  a skončí 
uplynutím časového limitu 30 minút,  ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v 
riadnom čase (v lehote do 5 minút pred koncom aukcie) novú aktuálne najlepšiu 
ponuku. V prípade   zníženia   aktuálne   najlepšej  ponuky v  posledných  5 minútach e-
aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania súťažné kolo predĺži o 
ďalších 5 minút. Maximálny počet predĺžení je neobmedzený. Uchádzač bude znižovať 
ceny na jednotlivých položkách (v zmysle tabuliek na predloženie ponuky – cena bez 
DPH). Každý uchádzač môže v priebehu aukcie svoju ponuku upravovať (vylepšovať) 
kedykoľvek až do jej skončenia aj opakovane vo viacerých krokoch. 
 
V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom 
zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich aktuálne  
umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a 
to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo 
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„Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením klávesy F5 na klávesnici 
počítačového zariadenia. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači. 
Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa zobrazí správa, 
že prihodenie bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodení. 
Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom 
do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov 
elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas,  ktorý je 
vždy zobrazený na aplikácii vpravo hore. 
Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé 
hodnoty, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie 
je určenie poradia uchádzačov podľa ponúknutých cien a hodnôt prvkov vzostupne od 
najvýhodnejšej po najnevýhodnejšiu. Úspešným uchádzačom sa stane prvý  uchádzač v 
poradí,  ktorý ponúkne v elektronickej aukcii najvýhodnejšiu ponuku podľa určených 
kritérií.  
Uchádzač v predloženej ponuke uvedie údaje kontaktnej osoby zúčastnenej na 
elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase 
priebehu elektronickej aukcie kontaktná osoba dostupná. 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom , aby mali počas priebehu e-aukcie k 
dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade 
objektívnych a preukázaných technických problémov na  strane verejného obstarávateľa 
(napr. výpadok elektrickej energie), resp. dodávateľa služby, sa bude aukcia opakovať v 
náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná nová 
výzva na účasť v elektronickej aukcii podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak bude v rámci elektronickej aukcie predložená mimoriadne nízka ponuka, komisia na 
vyhodnotenie ponúk požiada uchádzača o jej vysvetlenie. V prípade, že uchádzač svoju 
ponuku neodôvodní podľa určených požiadaviek, komisia na vyhodnotenie ponúk 
vylúči takúto ponuku v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní.   
 
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: 
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii 
je nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. 
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je 
nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.  Verejný obstarávateľ  upozorňuje 
uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do 
systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ  odporúča uchádzačom, aby mali počas 
priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-
aukcie.  Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie 
ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na 
predkladanie ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej 
aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do 
systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom 
počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, 
prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými 
faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom internetu medzi 
počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, 
parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť 
počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. 
To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej 
aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované – systém 
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eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred 
termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude 
včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu 
uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľomako 
ukončenie aukcie. 

 
Upozorňujeme uchádzačov, aby elektronickej aukcii venovali zvýšenú pozornosť, 
nakoľko v prípade „chybného“ zadania hodnoty, alebo hodnota zadaná omylom sa bude 
považovať ako riadny a platný úkon uchádzača, ktorý elektronická aukcia bude 
hodnotiť. Proti tomuto úkonu uchádzača nie možné uplatnenie opravného prostriedku 
a navrhnutú hodnotu nie je možné anulovať alebo zobrať späť! 
Po ukončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ v zmysle § 44 ods.2 zákona 
o VO, písomne oznámi všetkým zúčastneným uchádzačom výsledok vyhodnotenia 
ponúk. Zmluvu o kúpe tovaru a poskytnutí služieb uzatvorí s víťazom (úspešným 
uchádzačom) v zmysle podmienok bodu ( A.3) týchto súťažných podmienok 
a podmienok  § 45 zákona o VO. 
Výsledná cena úspešného uchádzača, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie, bude 
doplnená do zmluvy, ktorú s víťazom v súlade s § 45 zákona uzatvorí verejný 
obstarávateľ. 
V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného 
obstarávateľa, resp. poskytovateľa služby, (napr. výpadok elektriny, nefunkčnosti 
systému a pod.) sa bude pokračovať v náhradnom termíne, pričom sa bude vychádzať 
z pôvodných písomných ponúk uchádzačov. Alebo sa čas trvania elektronickej aukcie 
primerane predlží. V prípade predlženia sa bude vychádzať z ponúk, ktoré naposledy 
elektronický systém zaregistroval. 
V prípade zistenia nesprávneho nastavenia elektronickej aukcie, (v rozpore so 
súťažnými podkladmi) prevádzkovateľ elektronickú aukciu ukončí s tým, že sa bude 
opakovať v náhradnom termíne, pričom sa bude vychádzať z pôvodných písomných 
ponúk uchádzačov. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom opätovne zaslaná 
výzva podľa zákona. 

 
 

Časť VI. – Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
 

31.  Dôvernosť procesu verejného obstarávania : 
a) Informácie týkajúce  sa preskúmania, vysvetlenia a vyhodnotenia ponúk 

a odporučení na prijatie ponuky  úspešného  uchádzača  sú  dôverné.  Členovia 
komisie verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby  
verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej 
verejnej súťaže  poskytovať  alebo  zverejňovať  uvedené  informácie o obsahu 
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

b) Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú v žiadnom 
prípade zverejnené alebo  inak  použité  bez  predošlého  súhlasu  uchádzača, 
pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

c) Ponuky  uchádzačov,  ani  ich  jednotlivé časti, nebude možné použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 

d) Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej 
len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný 
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dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len 
„pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve 
(ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 
zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky 
dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží 
alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane 
ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie 
a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie. 
 

32.  Opravné prostriedky : 
a) Uchádzač/záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené 

záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže 
podľa: 

• § 136  zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o nápravu. , 
• § 138  zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o námietku  

 
Časť VII. – Prijatie ponuky 

 
33.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk : 

a) Uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

b) V prípade splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 8 
zákona č. 25/2006 Z.z. je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk 
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo 
uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača 
alebo uchádzačov v poradí. 

c) Verejný obstarávateľ je povinná po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu 
podľa bodu 33 písmena b) týchto súťažných podkladov po odoslaní všetkých 
oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne 
písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť 
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. 
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo 
ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača 
alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky 
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 
písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. Dátum odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. 
 

34. Uzavretie zmluvy : 
Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá 
podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní po kontrole a schválení procesu, 
dokumentácie z verejného obstarávania a to najneskôr do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk 
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             34 a. Osobité  podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: 
                           Sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávynia 
 
 

 
A.2 Podmienky účasti uchádzačov  
 
a) Podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia : 
Sú zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 
 
b) Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia : 
Sú zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 
 
c) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti : 
 Sú zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 
 
d) Iné požadované doklady súvisiace s predmetom zákazky :  
Sú zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 rok 2014   

DMM** 

Odberné miesto ČOM Segment 
odberu 

Ročné 
zmluvné 
množstvo 
(MWh) m³ kWh 

Cena 
obchod
níka za 
komodi

tu 
(EUR/r

ok) 

Fixná mesačná sadzba 
obchodníka (EUR/rok)

Celková cena 
prepravy (EUR/rok) 

Celková 
cena* 

distribúcie 
(EUR/rok) 

Spotrebná 
daň* 

(EUR/rok) 

Cena 
celkom 

bez DPH 
(EUR) 

Akadémia 
ozbrojených síl 
Demänová 393 

4101456159 VO 24 500 22 000 235 928 

            
 

 
 
 

 Návrh ceny  zemného plynu AOS Liptovský Mikuláš na rok 2015   

DMM** 

Odberné miesto ČOM Segment 
odberu 

Ročné 
zmluvné 
množstvo 
(MWh) m³ kWh 

Cena 
obchod
níka za 
komodi

tu 
(EUR/r

ok) 

Fixná mesačná sadzba 
obchodníka (EUR/rok)

Celková cena 
prepravy (EUR/rok) 

Celková 
cena* 

distribúcie 
(EUR/rok) 

Spotrebná 
daň* 

(EUR/rok) 

Cena 
celkom 

bez DPH 
(EUR) 

Akadémia 
ozbrojených síl 
Demänová 393 

4101456159 VO 24 500 22 000 235 928 

            
 

1 
 



  2 

Návrh ceny  elektrickej energie AOS Liptovský Mikuláš na rok 2014 

Odberné miesto ČOM EIC kód  

Predpoklad
ané ročné 
zmluvné 
množstvo 
/kWh/ 

Parametre OM) 
m³ 

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 
24ZSS9310956

0019 
2 250 000 VN, Tmax 720 

  

   

AOS ‐ Kaleník 
Liptovský 
Peter 

9316738 
24ZSS9316738

000G 
96 000 VN, Tmax 130 

 

   

 
cena za 1 MWh silovej elektrickej energie zaokrúhlená na 2 desatinné mi 

 
Návrh ceny  elektrickej energie AOS Liptovský Mikuláš na rok 2014 

Odberné miesto ČOM EIC kód  

Predpoklad
ané ročné 
zmluvné 
množstvo 
/kWh/ 

Parametre OM) 
m³ 

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 
24ZSS9310956

0019 
2 250 000 VN, Tmax 720 

  

   

AOS ‐ Kaleník 
Liptovský 
Peter 

9316738 
24ZSS9316738

000G 
96 000 VN, Tmax 130 

 

   

 
cena za 1 MWh silovej elektrickej energie zaokrúhlená na 2 desatinné mi 

 
 



 
 

a) Kritériá na vyhodnotenie ponúk :        
 

Časť 1 – zemný  plyn 
Kritérium č. 1: 
Najnižšia cena v € bez DPH, podľa podmienok týchto súťažných podkladov 
a príloh č.  3B, 4B,  ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie 
predmetu zákazky v € bez DPH a ostatných odvodov v krajine verejného 
obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.   
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková zmluvná cena na 
príslušný rok (2014 / 2015), bude najnižšia za podmienky, že každé  obdobie/rok 
(2014 / 2015) sa vyhodnocuje samostatne.  
 

Časť 2 elektrická energia 
Kritérium č. 1: 
Najnižšia cena v € bez DPH (podľa Prílohy č. 1A, 2A a podmienok týchto 
súťažných podkladov),  ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie 
predmetu zákazky v € bez DPH a ostatných odvodov v krajine verejného 
obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.  
Predmetom je cena (silovej) elektrickej energie bez cien za : distribúciu elektriny 
a za  poskytovanie   systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy  ( 
t.j. neobsahuje tarifu  za  distribúciu elektriny  bez  strát  vrátane  prenosu,  tarifu za  
straty v  NN,  tarifu za výkon, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie 
systému ), bez spotrebnej dane. 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková zmluvná cena na 
príslušný rok (2014 / 2015), bude najnižšia za podmienky, že každé  obdobie/rok 
(2014 / 2015) sa vyhodnocuje samostatne. 
 

 
  c).    Spôsob vyhodnotenia ponúk :       

V rámci hodnotenia ponúk sa každé  obdobie/rok (2014  / 2015) vyhodnocuje 
samostatne. Verejny 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). 

 
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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B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 
 

Návrh zmluvy  
Zmluva  o dodávke zemného plynu číslo 

 
uzavretá v zmysle § 269 ods.2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka , zák.č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach, zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace 
predpisy  
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Odberateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
sídlo: Demänová 393, 031 01Liptovský Mikuláš  
zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor  
vybavuje: Ing. Anton Jacko, t. č.: 0960 422147  
IČO: 37 910 337  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000166299/8180  
právna forma: štátna rozpočtová organizácia  
 (ďalej len Odberateľ)  
 
2. Dodávateľ:  
Sídlo:  
zastúpený:  
vybavuje:  
IČO:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
číslo účtu: Predávajúci je zapísaný  
 (ďalej len Dodávateľ)  
 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2012 Z. z. o 
regulácii v sieťových odvetviach, nariadením vlády č. 409/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v 
aktuálnom znení, ďalej príslušných vyhlášok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
( ďalej len MH SR), platnými rozhodnutiami a výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví ( ďalej len ÚRSO), platného Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej 
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sústavy ( ďalej len PDS), vrátane príloh a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
pre odvetvie plynárenstva, ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu so zemným plynom.  
2. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona o 
energetike a nadväzujúcich právnych predpisov, príslušných vyhlášok MH SR a platných 
výnosov a rozhodnutí ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na plynárenstvo.  
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 
a výklad pojmov 

1. Predmetom zmluvy je „Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre potreby AOS 
gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši na roky 2014 a 2015 „  
2. Predmetom tejto zmluvy je pravidelná dodávka zemného plynu po dobu trvania zmluvy 
do odberných miest odberateľa vrátane prepravy a distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovatela distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych 
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete plynu a zodpovednosti za škodu.Dodávka zemného  
plynu je na obdobie od 01.01.2014 – 31.12.2015 príslušného plynárenského dňa v dvoch  
3. Meranie množstva plynu: meranie sa bude uskutočňovať meracím zariadením 
prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej iba PDS) v mieste dodávky v súlade s platnými 
všeobecne záväznými právnymi prepismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a 
Technickými podmienkami PDS. Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meracieho 
zariadenia znáša dodávateľ.  
4. Dodávateľ bude teda v zmluvnom období poskytovať Odberateľovi združené služby 
dodávky plynu (ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho odberných 
miest uvedených v čl. V., bod 5 Zmluvy zemný plyn (ďalej len plyn) v dohodnutom 
množstve, zabezpečí prepravu a distribúciu plynu a bude poskytovať systémové služby.  
5. Plynom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zemný plyn (ďalej len plyn), ktorý je zmesou 
uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom.  
6. Odberným miestom (ďalej len OM) je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. 
Za jedno OM sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení (ďalej len „OPZ) 
užívaných Odberateľom sústredených do stavby alebo súboru stavieb, do ktorých sa dodávka 
plynu uskutočňuje prechodom cez meradlo prevádzkovateľa distribučnej siete.  
7. Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len PDS) je plynárenský podnik oprávnený 
na distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, 
do ktorého prevádzkovanej distribučnej siete je pripojené OM.  
8. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo 
plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.  
9. Plynárenský deň (ďalej len deň) je časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6.00 hod 
stredoeurópskeho času v zmysle vyhl. č. 24/2013 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom.  
10. Ak v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach ( ďalej len OP ) sú uvedené dokumenty 
vydané dodávateľom alebo PDS (napr. Prevádzkový poriadok alebo Technické podmienky), 
je pre posúdenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto dokumentov 
rozhodujúce znenie v čase ich uplatnenia, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.  
11. Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa na účely tejto Zmluvy 
najmä v súvislosti s nadobudnutím jej účinnosti a s povinnosťou dodávateľa dodávať plyn, 
rozumie súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia 
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distribučnej siete s OPZ vrátane montáže určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej 
siete.  
12. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do 
dotknutého OM zo strany PDS vykonaného v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj 
počas obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu, na ktorý sa 
obmedzenie alebo prerušenie distribúcie vzťahuje. Po odstránení príčin obmedzenia alebo 
prerušenia distribúcie plynu dodávateľ bezodkladne umožní odberateľovi odoberať plyn v 
príslušnom OM.  
13. Dodávka plynu je garantovaná. Povinnosť dodávať plyn a záväzok odoberať dohodnutý  
objem plynu možno meniť iba v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  
14. Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy  
o pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného 
PDS.  
15. Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi 
predpismi pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa tohto článku.  
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán. 

1. Dodávateľ plynu je povinný: 
a) poskytnúť Odberateľovi združené služby za podmienok dohodnutých v Zmluve. Dodávka a 
odber plynu vrátane prepravy a distribúcie a služby štruktúrovania sa uskutočňujú na základe 
podmienok stanovených v Zmluve a v súlade s pravidlami prevádzkovateľa prepravnej siete, 
(ďalej len PPS) a PDS a v súlade s Prevádzkovým poriadkom PPS, Prevádzkovým poriadkom 
PDS; má zriadené a pripojené OPZ v súlade s technickými podmienkami pripojenia, 
určenými PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti technických zariadení.  
b) V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta zo strany 
PDS z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií 
plynárenských zariadení je povinný odoslať dodávateľ odberateľovi písomné oznámenie o 
začiatku obmedzenia, ukončení obmedzenia alebo prerušení dodávky plynu najneskôr 12 
kalendárnych dní vopred.  
c) poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky 
koncovým odberateľom plynu. 2 .  
d) Dodávateľ je povinný zabezpečiť prístup na Globálny aplikačný server GMS SPP  
distribúcia.  
2 . Odberateľ plynu je povinný:  
a) odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickými podmienkami pripojenia a  
Prevádzkovým poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu;  
b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len OPZ) v súlade s technickými podmienkami 
pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a bezpečnosti technických zariadení;  
c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav podstatné zmeny vo výrobe, 
výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať Dodávateľa;  
d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos 
údajov a umožniť PDS prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu;  
e) poskytnúť potrebné údaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie Zmluvy a komunikáciu s 
PDS;  
f) udržiavať OPZ v predpísanom zodpovedajúcom technickom stave.  
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g) Odberateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za plnenia a ďalšie súvisiace 
platby, resp. poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a 
potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, a tieto sú 
spoplatňované podľa príslušného cenníka Dodávateľa alebo PDS.  

Čl. V. 
Miesto dodania a podmienky dodávky plynu 

1. Základným miestom odberu, kde sa bude vykonávať plnenie predmetu zmluvy sú odberné  
miesta odberateľa uvedené v tejto zmluve. Pre účely dodávky plynu sa plyn považuje za 
odobratý prechodom plynu cez meracie zariadenie.  
2. V prípade vzniku nového odberného miesta odberateľa, bude dodávka plynu do tohto 
odberného miesta riešená formou písomného Dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní cien 
dohodnutých v Čl. IX. tejto zmluvy.  
3. Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade 
sa odber plynu považuje za neoprávnený odber v zmysle príslušných ustanovení Zákona o 
energetike.  
4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi dodávku plynu, iba za predpokladu, že 
Odberateľ je pripojený k distribučnej sústave PDS.  
 

Čl. VI. 
Časová a technická špecifikácia dodávky plynu 

1. Na základe dohody zmluvných strán bude Dodávateľ dodávať plyn Odberateľovi v 
nasledovnom zmluvnom období:  
1.1 Dátum začiatku dodávky: začiatok plynárenského dňa: 01.01.2014.  
1.2 Dátum ukončenia dodávky: koniec plynárenského dňa: 31.12.2014.  
2. Celkové dohodnuté množstvo plynu, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi 
počas zmluvného obdobia do jednotlivých odberných miest Odberateľa (ďalej len zmluvné 
množstvo) je dohodnuté v Prílohe č....... k tejto zmluve a predstavuje objem v MWh. V 
uvedenej prílohe je určené aj denné maximálne množstvo (ďalej len „DMM“),ktoré je 
Odberateľ oprávnený odobrať z distribučnej siete PDS v ktorýkoľvek deň počas zmluvného 
obdobia. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať svojim odberom plynu v odbernom mieste 
dohodnuté zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo.  
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si dohodnú najneskôr do 7 kalendárnych dní po podpise 
zmluvy formou písomného Dodatku k tejto zmluve a pre účely plánovania odberu plynu, 
percentuálne podiely (váhy) zo zmluvného množstva v segmentoch Veľkoodber ( ďalej len 
VO) a Stredoodber (ďalej len SO ) a to pre jednotlivé kalendárne mesiace zmluvného 
obdobia.  

Čl. VII. 
Možnosti prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu 

1. Dodávky plynu podľa tejto Zmluvy sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené 
alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len z nasledujúcich dôvodov:  
1.1. nastane stav núdze vyhlásený v súlade so Zákonom o energetike;  
1.2. nastane prípad Vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy Vyššia moc znamená výnimočnú  
a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontroly zmluvnej strany odvolávajúcej sa na Vyššiu  
moc.  
1.2.1. Za Vyššiu moc sa považujú :  
prírodné katastrofy, vojny, revolúcie, teroristické činy, požiar veľkého rozsahu, zemetrasenie, 
záplavy, embargo, atmosférický jav, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne 
opatrenie štátu a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v 
splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana takúto 
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prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku 
predvídať a ktoré znemožňujú fungovanie sietí bezprostredne spojených s plnením podľa tejto 
Zmluvy.  
1.2.2. Za okolnosti Vyššej moci sú pre účely tejto Zmluvy považované taktiež zmeny a 
úpravy zákona alebo právnych predpisov, rozhodnutí orgánov štátnej správy a/alebo ÚRSO 
alebo orgánov EÚ, alebo rozhodnutím vlády o predaji nepotrebného majetku štátu s dopadom 
na plnenie tejto Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá poukáže na Vyššiu moc, bude povinná 
dokázať na písomnú žiadosť druhej zmluvnej strany, že takýto prípad vyššej moci nastal.  
1.3. Ak nastane prípad, že PDS z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane obmedzí alebo preruší 
distribúciu plynu k Odberateľovi.  
1.4. Odberateľ neoprávnene zasiahol do zariadenia pre dopravu plynu alebo meracieho 
zariadenia a/alebo opakovane porušil zaistené meracie zariadenie alebo jeho časti 
zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii.  
2. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené.  
3. V prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú 
zodpovední pracovníci zmluvných strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení 
alebo prerušení dodávok, o príčinách vzniku a o predpokladanej dobe obmedzení alebo 
prerušení.  
4. Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu bude dodávka plynu 
zo strany PDS obnovená bezodkladne. Dôvody a čas obmedzenia alebo prerušenia budú 
následne nahlásené zodpovedným pracovníkom druhej zmluvnej strany formou e-mailu a 
následne aj listom.  

Čl. VIII. 
Doba plnenia Zmluvy 

1. Zmluva o dodávke zemného plynu sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov  
a to od 01.01.2014 do 31.12. 2015.  
Lehota začatia a ukončenia dodávky zemného plynu sa počíta na plynárenský deň v zmysle 
Čl. III., bod 9. tejto zmluvy.  
2. Dodávateľ bez meškania a písomne informuje odberateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodania predmetu zmluvy. Ak dôjde k zdržaniu termínu 
plnenia zmluvy, je povinnosťou dodávateľa preukázať objektívne okolnosti, ktoré viedli k 
zdržaniu.  

Čl. IX. 
Cena za predmet plnenia, 

platobné a fakturačné podmienky 
1. Cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách .  
2. Cena za predmet zmluvy bola odsúhlasená a potvrdená obidvomi zmluvnými stranami na 
základe výsledku elektronickej aukcie v rámci VO. Jednotkové ceny v rámci štruktúry ceny 
budú pevné a nemenné.  
Všetky ceny sú uvedené v Prílohe č….. - Cena pre odberné  miesto zemného plynu na rok 
2014 a 2015, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 
2.1 zmluvná cena bez DPH ................... EUR bez DPH  
2.2. výška spotrebnej dane v EUR: ................... EUR  
2.3 výška 20% DPH v EUR: .................. DPH  
2.4 Celková cena vrátane DPH .................. EUR vrátane DPH  
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slovom: ......................................................................... Euro, .................... centov  
 
Celková cena je za odobraté množstvo plynu za 24 mesiacov za odberné miesto, vrátane 
všetkých nákladov, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky : obchodník, preprava, 
distribúcia, spotrebná daň vrátane DPH.  
3. Spotrebná daň bude fakturovaná v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani zo 
zemného plynu, elektriny a uhlia a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaný plyn nie je 
oslobodený od predmetnej spotrebnej dane.  
4. Dodávateľ bude uskutočňovať dodávky plynu v opakovaných mesačných lehotách.  
5. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru najneskôr k 10. dňu nasledujúceho mesiaca  
6. Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s 
prepravou, ceny za služby obchodníka a spotrebnej dane. Cena za dodávku zemného plynu je 
stanovená ako cena maximálna po celé zmluvné obdobie – Príloha č.........  
7. Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku, a to v prípadoch 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy 
nebolo možné predpokladať a v súlade s Rozhodnutiami ÚRSO a Národnej rady SR.  
8. DPH, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  
9. Odber nad úrovňou zmluvného množstva je možné dodatočne nakúpiť pri dodržaní 
zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.  
10. Fakturácia bude dohodnutá ako mesačná. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. 
Platby budú realizované na základe uskutočnených dodávok za odmienok dohodnutých v 
zmluve. Cena bude uhradená v EUR. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá 
plynu, predložené dodávateľovi zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete, alebo iný 
spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných predpisov a vo fakturácii budú 
zohľadnené preddavkové platby.  
11. Vyúčtovacie faktúry bude vyhotovená po skončení fakturačného obdobia.  
12. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Odberateľovi. Deň 
vystavenia je uvedený na faktúre. Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z 
faktúry odpísaná z účtu Odberateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa deň splatnosti faktúry považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň.  
 
13. Platby budú realizované bezhotovostným platobným prevodom z účtu odberateľa na účet 
dodávateľa.  
14. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu 
podľa príslušných ustanovení zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, 
alebo ak nebude v súlade s dodanou službou, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, 
Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s 
uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.  
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na opravenej 
faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená vyššie 
dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova.  
15. V prípade potreby zmeny tohto režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy, 
bude táto zmena zmluvne upravená, po obojstrannej dohode formou dodatku k zmluve.  
16. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov .  
17. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby originál faktúry bol doručený poštou a kópia  
faktúry bola doručená elektronicky na adresu: anton.jacko@aos.sk 
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18  K cenám za dodávku plynu sa pri fakturácii pripočítava SpD podľa zákona 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 v sadzbách 
platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných 
ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“).  

19  Počas trvania tejto Zmluvy je odberateľ na základe § 10b zákona o verejnom obstarávaní 
povinný vykonávať každých šesť mesiacov zisťovanie vývoja ceny plynu za rovnakých 
obchodných podmienok ako sú uvedené v tejto Zmluve na relevantnom trhu a to formou 
prieskumu trhu, pričom odberateľ vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky.  

20  Ak aritmetický priemer cien troch najnižších cien zistených podľa bodu 19 je nižší ako 
cena za plyn uvedená v bode 2, vyhotoví odberateľ návrh dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa 
upraví cena uvedená v bode 2 (ďalej len „návrh dodatku“). V návrhu dodatku sa upraví cena 
tak, že nová cena bude vo výške aritmetického priemeru cien najnižších cien zistených podľa 
bodu 19 tejto Zmluvy. Odberateľ doručí dodávateľovi oznámenie o novej cene spolu s 
návrhom dodatku.  

21 Ak dodávateľ nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 20, je povinný do 30 dní od jeho 
oboznámenia s novou cenou oznámiť odberateľovi svoj nesúhlas so znížením ceny. Ak 
dodávateľ súhlasí so znížením ceny je povinný do 30 dní od oboznámenia s novou cenou 
oznámiť to odberateľovi a doručiť odberateľovi v tejto lehote podpísaný návrh dodatku.  

22  Ak dodávateľ nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku podľa 
bodu 20 alebo dodávateľ oznámi, že nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 21, odberateľ má 
právo vypovedať túto Zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť deň po 
doručením výpovede.  
 

 
Čl. X. 

Náhrada škody, zmluvné sankcie a 
zodpovednosť zmluvných strán. 

1. Ak dodávateľ spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy 
akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jeho zodpovednosť za škodu a povinnosť na 
náhradu škody takto spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať 
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  
2. Dodávateľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné 
opatrenia k odvráteniu hroziacej škody. Ak dôjde ku škode je povinný urobiť všetky 
nevyhnutné opatrenia k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší.  
3. Dodávateľ ďalej zodpovedá za svoju činnosť tak, aby predmet zmluvy nemal také vady, 
ktoré boli spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností a ktoré by podľa tejto 
zmluvy a platnej legislatívy bránili jeho riadnemu užívaniu.  
4. V prípade, že dôjde na strane dodávateľa k prerušenia dodávky zemného plynu alebo k 
omeškaniu plnenia iných povinností, prikročí odberateľ k sankciám, ktoré sú touto zmluvou 
dohodnuté ako úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 
9/2013 Z.z. a v znení § 1 ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z.z. k 
Obchodnému zákonníku.  
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5. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí 
odberateľ úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 
9/2013 Z.z. a v znení § 1 ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z.z. k 
Obchodnému zákonníku.  
6. Zaplatením zmluvných sankcií nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
omeškaním s plnením predmetu zmluvy.  
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Odberateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, 
ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.  
8. Povinnosťou Odberateľa je :  
8.1 zabezpečiť taký technický a právny stav predmetných odberných miest, ktorý umožňuje 
distribúciu plynu,  
8.2 dodržať záväzok odobrať dohodnuté množstvo plynu, platiť Dodávateľovi za dodaný plyn 
dohodnutú cenu a dodržiavať platobné podmienky v zmysle príslušných ustanovení tejto 
zmluvy.  
9. Dodávateľ je zodpovedný za vady predmetu zmluvy v rozsahu zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecných 
ustanovení Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady.  
 

Čl. XI. 
Vznik, doba platnosti a skončenie zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov a to od 01.01.2014 do 31.12.2015  
3. Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť:  
3.1 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom v písomnej dohode o  
skončení zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v 
dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná 
dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán,  
3.2 písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  
Vypovedaním Zmluvy zostávajú všetky dovtedy vzniknuté sankčné práva ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán nedotknuté,  
 
3.3 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana 
podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od zmluvy platnosť 
zmluvy skončí dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy 
druhej zmluvnej strane.  
3.4. Podstatným porušením Zmluvy  
3.4.1 Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje 
najmä:  
a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podľa 
tejto Zmluvy a to ani po zaslaní upomienky.  
3.4.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje :  
a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok zemného plynu,  
b) opakované nedodržanie kvality dodávaného zemného plynu podľa technických noriem,  
c) začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania na majetok Dodávateľa.  
4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  
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Čl. XII. 
Riešenie sporov 

1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné 
opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto Zmluve sa 
zaväzujú zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou a v prípade, že k 
dohode alebo k zmieru nedôjde, bude takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť 
ktorého určuje Občiansky súdny poriadok.  
 

Čl. XIII. 
Osobitné dojednania 

1. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré Dodávateľ získa v priebehu svojej činnosti podľa 
tejto zmluvy sú označené ako obchodné tajomstvo. Dodávateľ sa zaväzuje že ich uchová v 
tajnosti a nesmie ich zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v súvislosti s 
informáciami týkajúcimi sa odberateľa, ktoré nie sú verejne prístupné a na ktorých majú 
záujem. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky dôverné informácie podľa tohto článku 
Zmluvy použijú len na účely plnenia tejto Zmluvy, nebudú ich ďalej žiadnym možným 
spôsobom rozširovať, reprodukovať, zverejňovať.  
2. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nesprístupnia také informácie, ktorých 
sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie 
príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov, najmä v znení zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 
Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť 
zverejniť príslušné zmluvy. Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu 
povinnosť alebo ak ide o podozrenie z páchania trestného činu.  
Pri porušení týchto dojednaní si bude Odberateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
3. Dodávateľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej 
strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme Odberateľa a môžu byť 
poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa 
príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva Dodávateľ po dobu platnosti 
tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  
Obidve zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že s osobnými údajmi budú nakladať v zmysle 
citovaného zákona.  
4. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, 
vrátane písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného dokladu 
niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť so 
zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu zmluvy s 
tým, že za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania, na prvej 
strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne neoznámi druhému 
účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Listina, dokument, resp. iný 
doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený:  
4.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,  
 
4.2.okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,  
4.3.okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať,  
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4.4.tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom služieb (napr. 
UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla /miesta 
podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto 
zmluvy, resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa 
účastník zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel.  
5. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z uvedených údajov je príslušná zmluvná strana, ktorej sa 
zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.  
 

Čl. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch 
zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. 
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace 
predpisy.  
2 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  
3. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľ zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé  
faktúry vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu.  
4. Za zverejnenie tejto Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Odberateľ, ako osoba 
povinná v zmysle citovaného zákona.  
5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými 
dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými 
zástupcami.  
6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákonom o energetike, nariadením vlády č. 409/2007 Z.z., 
príslušnými vyhláškami MH SR, Výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO SR, Prevádzkovým 
poriadkom PDS a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi, uvedenými v 
úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.  
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej slobodnej 
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená.  
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každá zmluvná strana 
obdrží po 2 vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.  
10. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a 
nahradzuje akékoľvek dohovory medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.  
11. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva 
platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa 
predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení 
takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a 
ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy.  
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12. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: Príloha č. ..... Cena pre odberné miesto 
zemného plynu odberateľa na rok 2014 a 2015 
 

Za dodávateľa  Za odberateľa 

Názov firmy  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 

V.......miesto podpisu    dňa  V.......miesto podpisu    dňa 

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

Meno, priezvisko, funkcia 

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

Meno, priezvisko, funkcia 

 
Návrh zmluvy  

Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení 
zodpovednosti za odchýlku 

 
uzavretá v zmysle § 269 ods.2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka , zák.č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach, zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace 
predpisy  

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Odberateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
sídlo: Demänová 393, 031 01Liptovský Mikuláš  
zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor  
vybavuje: Ing. Anton Jacko, t. č.: 0960 422147  
IČO: 37 910 337  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000166299/8180  
právna forma: štátna rozpočtová organizácia  
 (ďalej len Odberateľ)  
 
2. Dodávateľ:  
Sídlo:  
zastúpený:  
vybavuje:  
IČO:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
číslo účtu: Predávajúci je zapísaný  
 (ďalej len Dodávateľ)  
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B2 Opis predmetu obstarávania 
 
   Časť 1  - zemný plyn: 

a) Predmet zákazky : 
 

Predmetom zákazky sú dodávky zemného plynu pre verejného obstarávateľa na obdobie  24 mesiacov (od  01.01.2014  - do  
31.12.2015). 
 

Štruktúra spotreby zemného plynu  AOSv segmente VO v rokoch 2010 až 2012         

Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393,  ČOM 4101456159 

2010  2011  2012 

Spotreba DMM  
Skut. 
DMM Spotreba DMM  

Skut. 
DMM Spotreba DMM  

Skut. 
DMM 

   [kWh] [m3] [m3] [m3] [kWh] [m3] [m3] [m3] [kWh] [m3] [m3] [m3] 
1 4 427 702 417 314 17 615 4 620 858 435 314 18 599 4 210 396 396 198 18 835
2 3 600 970 339 458 16 867 3 996 938 376 395 18 475 4 788 293 450 875 21 217
3 3 361 031 317 228 16 058 3 284 759 309 620 16 411 2 948 518 277 377 14 148
4 1 952 506 184 303 10 874 1 802 298 169 980 9 820 1 877 322 176 523 11 263
5 1 287 312 121 456 7 897 1 124 533 106 068 6 998 822 076 77 212 6 034
6 675 526 63 561 4 671 616 728 58 138 2 588 524 556 49 079 2 423
7 220 677 20 799 1 799 314 991 29 610 2 607 431 315 40 408 1 773
8 236 621 22 266 4 454 12 918 1 211 729 48 776 4 573 1 534
9 1 275 587 120 191 7 840 618 426 58 030 4 179 790 695 74 181 6 662

10 2 557 937 241 634 11 906 2 205 955 207 717 10 456 1 893 688 177 761 10 920
11 2 827 078 267 033 16 670 3 540 062 333 402 13 834 2 554 760 239 816 10 502
12 5 085 935 479 941 18 907 3 642 785 343 141 14 249 3 866 509 362 814 16 322

Σ 27 508 883 2 595 184 

22 000 

  25 781 251 2 428 626

22 000

  24 756 904 2 326 817

22 000

 
 
 

1 
 



  2 

 
 
 
 
 

Špecifikácia odberného miesta plynu 

Adresa miesta spotreby  Názov objektu 
Číslo odberného 

miesta 
Denné merané max. 

(m³) 
Tarif 

Akadémia ozbrojených 
síl Demänová 393 

Kotolňa  4101456159  22 000  V2 

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 2014  24 500 MWh ± 20%
 
 

Predpokladané množstvo odberu za rok 

DMM** 

Odberné miesto  ČOM 
Segment 
odberu 

Ročné zmluvné 
množstvo 
(MWh)  m³  kWh 

Akadémia 
ozbrojených síl 
Demänová 393 

4101456159  VO  24 500  22 000
235 
928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Opis predmetu zákazky : 
 
Plynom – je zemný plyn, ktorý je zmesou uhľovodíkových plynov tvorených prevažne 

metánom. 
Obchodnou mernou jednotkou – je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje 

množstvo plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým 
spálením. 

Objemovou jednotkou – je množstvo plynu, ktoré pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 
101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá objem 1 m3. 

Odberným miestom (OM) – je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, do 
ktorého dodáva dodávateľ odberateľovi plyn podľa zmluvy o dodávke plynu, ktoré 
je charakterizované svojím číslom, názvom a umiestnením, zmluvnými množstvami, 
prípadne obdobím. 

Obdobím (OM) – je obdobie, na ktoré sú pre príslušné (OM) uvedené v zmluve o dodávke 
plynu dohodnuté zmluvné množstvá (ZM a DMM) a počas ktorého trvá záväzok 
dodávateľa dodávať do príslušného (OM) plyn pričom obdobie (OM) predstavuje 
štandardne obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Zmluvným množstvom obchodného miesta – je množstvo plynu požadované odberateľom 
pre príslušné OM, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať v rozsahu podľa tejto zmluvy 
v príslušnom (OM) počas obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva a ktoré je 
dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť. 

Spoločným zmluvným množstvom (SZM) – je zmluvné množstvo dohodnuté pre všetky 
(OM) podľa  zmluvy o dodávke plynu. 

Všeobecný kalkulačný vzorec pre cenu plynu: 
Cena plynu je súčet položiek : cena za zemný plyn + ceny za služby súvisiace 
s distribúciou + cena za služby súvisiace s prepravou  + ceny za služby 
obchodníka, spotrebná daň, prípadne všetky ostatné ceny a poplatky v závislosti od 
štruktúry kalkulovanej celkovej ceny plynu daného záujemcu/uchádzača, bez DPH. 
 
Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM sa určuje v zmysle 
Rozhodnutia (URSO), ktorým sa spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako 
prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete 
a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve platného pre 
obdobie (OM). 
Cena za služby súvisiace s prepravou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby a zo 
sadzby za odobratý plyn. 
Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby a zo sadzby za 
odobratý plyn. 
 

      d)  Súčasť dodávok zemného plynu : 
Súčasťou dodávky zemného plynu je aj zabezpečenie prepravy plynu, distribúcie 
plynu a ostatných regulovaných služieb, čo v konečnom dôsledku predstavuje 
ZDRUŽENÚ DODÁVKU PLYNU. 

                      Súčasťou dodania tovaru úspešného uchádzača budú súvisiace služby: 
 Dodávka plynu vrátane sieťových služieb 
 Dodávka plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky 
 Garancia dodávok po dobu platnosti zmluvy 
 Tolerancia dohodnutého množstva do výške (-20 / +20 %)   

Miestom dodania  tovaru sú odberné miesta verejného obstarávateľa.   
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     e)  Štruktúra súťažnej ceny : 

Definovanie štruktúry súťažnej ceny je uvedené v bode A 3- Kritéria na hodnotenie 
ponúk a spôsob ich uplatnenia a prílohách č. 3B, 4B.  Verejny obstarávateľ zároveň 
požaduje, aby konštrukcia ceny plynu bola fixná.  

 
      Jednotkovou cenou / 1 MWh sa rozumie fixná cena platná pre plánované množstvo 
dodávok tovaru  
      na obdobie 12/24 mesiacov vyjadrená  na štyri desatinné miesta: 
 

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.  

Kalkulácia / stanovenie    celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky v € 
bez DPH  podľa: 
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. 

                  
    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 na základe výsledku elektronickej 
aukcie uzavrie zmluvy s uchádzačom/ - mi , ktorý /-í uspel/-i. 

 
Výsledkom súťaže môže byť uzatvorenie: 

a) zmluvy o dodávke plynu s dvoma rôznymi dodávateľmi, osobitne pre rok 
2013, a osobitne pre rok 2014; 

b) zmluvy o dodávky plynu s jedným dodávateľom na rok 2013, 2014; 
c) zmluvy o dodávke plynu s jedným dodávateľom len na rok 2013; 

 
     f)   Spôsob určenia ceny 

1. Cena za dodávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

2. Výpočet hodnoty zákazky bol realizovaný na základe reálnej spotreby verejných 
obstarávateľov v predchádzajúcich rokoch  

3. V návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky 
náklady súvisiace  s dodaním tovaru vrátane nákladov za súvisiace služby 
a práce spojené s dodaním tovaru.  

 



Časť 2  - elektrická energia 
 

    a)  Predmet zákazky : 
 

Predmetom zákazky je dodávka (silovej) elektrickej energie pre Verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 
na obdobie  24 mesiacov (od  01.01.2014  - do  dňa 31.12.2015). 

 
 Štruktúra spotreby elektrickej energie AOS  za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2012                

Akadémia ozbrojených síl 2010 Akadémia ozbrojených síl 2011 Akadémia ozbrojených síl 2012 
Demänová 393 Spotreba Maximum Demänová 393 Spotreba Maximum Demänová 393 Spotreba Maximum 

VT NT WT Spolu Tmax Umax VT NT WT Spolu Tmax Umax VT NT WT Spolu Tmax Umax M
es

ia
c 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] 
1 141 760 46 935 60 400 249 095 698 137 701 48 308 64 858 250 867 630 144 927 49 746 58 881 253 554 683 

2 128 051 43 848 45 893 217 792 661 127 278 46 789 50 285 224 352 592 142 647 51 198 54 468 248 313 658 

3 133 638 48 262 44 588 226 488 562 139 167 51 653 49 587 240 407 586 132 789 48 060 53 742 234 591 593 

4 113 949 41 731 37 679 193 359 581 108 148 41 479 46 882 196 509 538 105 987 40 311 44 985 191 283 552 

5 107 750 36 553 43 692 187 995 583 98 383 36 691 40 084 175 158 484 89 859 32 802 32 364 155 025 449 

6 89 058 29 891 30 163 149 112 499 85 700 28 149 29 337 143 186 421 77 553 25 218 31 455 134 226 428 

7 61 753 22 942 25 778 110 473 359 66 426 23 939 33 448 123 813 352 64 566 24 642 31 344 120 552 327 

8 53 677 20 415 25 269 99 361 460 50 515 20 722 20 465 91 702 341 55 260 22 173 22 308 99 741 286 

9 116 329 37 646 34 460 188 435 635 79 619 26 144 25 724 131 487 433 79 077 25 545 35 871 140 493 548 

10 134 970 44 200 56 623 235 793 678 125 388 41 043 53 445 219 876 513 129 258 46 074 42 318 217 650 590 

11 136 181 46 548 45 994 228 723 653 141 564 49 101 52 146 242 811 595 141 633 47 643 50 718 239 994 625 

12 143 840 53 455 52 970 250 265 

772 

665 136 251 49 092 57 771 243 114 

772 

665 128 403 47 733 65 826 241 962

772 

659 

Σ 1 360 956 472 426 503 509 2 336891     1 296 140 463 110 524 032  2 283 282     1 291 959 461 145 524 280 2 277 384     
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Štruktúra spotreby elektrickej energie AOS ‐ Kaleník za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2012        

Kaleník 2010 Kaleník 2011 Kaleník 2012 
L. Peter Spotreba Maximum L. Peter Spotreba Maximum L. Peter Spotreba Maximum 

VT NT Spolu Tmax Umax VT NT Spolu Tmax Umax VT NT Spolu Tmax Umax M
es

ia
c 

[kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kWh] [kW] [kW] 
1 24 160 12 504 36 664 143 28 985 14 374 43 359 133 16 715 8 357 25 072 45

2 15 925 9 061 24 986 143 19 169 10 261 29 430 98 14 369 7 072 21 441 54

3 9 926 6 190 16 116 126 11 974 6 135 18 109 77 13 545 6 710 20 255 33

4 1 196 543 1 739 15 2 790 1 280 4 070 89 3 083 1 597 4 680 30

5 1 026 509 1 535 14 937 538 1 475 34 478 137 615 10

6 861 326 1 187 13 1 022 411 1 433 12 732 320 1 052 10

7 1 035 458 1 493 13 1 607 543 2 150 15 1 098 366 1 464 12

8 1 276 509 1 785 11 1 179 331 1 510 13 973 258 1 231 16

9 1 238 547 1 785 18 806 284 1 090 13 944 379 1 323 12

10 1 895 954 2 849 81 1 878 678 2 556 24 1 281 395 1 676 20

11 8 115 3 638 11 753 104 4 974 1 777 6 751 48 1 747 749 2 496 19

12 28 544 13 725 42 269 

200 

151 11 254 7 059 18 313

200 

68 10 238 4 851 15 089

200 

51

Σ 95 197 48 964 144 161     86 575 43 671 130 246     65 203 31 191 96 394     
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SUMARIZÁCIA SPOTREBY EE                

                       

2010  2011  2012 

Produkt 3T  Produkt 3T  Produkt 3T 
VT  NT  WT  Spolu  VT  NT  WT  Spolu  VT  NT  WT  Spolu 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

1 360 956 472 426 503 509 
2 336 
891 1 296 140 463 110 524 032 2 283 282 1 291 959 461 145 524 280

2 277 
384 

58,24 20,22 21,55  100% 56,77 20,28 22,95 100% 56,73 20,25 23,02 100% 

Produkt 2T  Produkt 2T  Produkt 2T 
VT  NT  Spolu  VT  NT  Spolu  VT  NT  Spolu 

[kWh] [kWh] [kWh]  [kWh] [kWh] [kWh]  [kWh] [kWh] [kWh] 
95 197 48 964 144 161 86 575 43 671 130 246  65 203 31 191 96 394 
66,04 33,96 100% 66,47 33,53 100% 67,64 32,36 100% 

CELKOM [kWh] 2 481 052 CELKOM  [kWh] 2 413 528 CELKOM [kWh] 2 373 778 
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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 720 

AOS ‐ Kaleník Liptovský 
Peter  9316738  24ZSS9316738000G 96 000  VN, Tmax 130 
Spolu za Akadémiu ozbrojených síl (tolerancia ZM ± 20 %)  2 346 000 ± 469 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky k výpočtu plánu dodávok elektrickej energie v  kWh  na roky 2014, 2015 
(1) Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za predmet zákazky (silová) elektrická 

energia je vypočítaný ako súčet cien za definované OM. Ceny za OM sú 
vypočítané ako j.c. bez DPH za danú tarifu  x plánovaná spotreba pre r. 2014, 
2015. Súčasťou plánu spotreby elektrickej energie na roky 2014, 2015 je 
započítaná ročná rezerva individuálne podľa špecifík OM. 
 

 
       Dodávkou elektriny sa myslí dodávanie elektriny ako komodity - tovaru odberateľovi. 

Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho 
bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh 
zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej 
elektriny. Režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, t.j. preniesť na seba náklady s 
tým spojené a riziko nepredpokladaného zvýšenia priemernej ceny elektriny v dôsledku 
platby za odchýlky. 

 
       Súčasť dodávky elektrickej energie : 
       Súčasťou dodávke elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektriny a ostatných 
regulovaných služieb, čo v konečnom dôsledku  
        predstavuje ZDRUŽENÚ DODÁVKU ELEKTRINY  =  Cena za dodávku elektriny + 
Cena za distribučné služby . 

 
Cena je zložená na nákladoch pre dané odberné miesto a na spôsobe, akým 
odberateľ využíva distribučnú sústavu, pričom sa skladá zo štyroch zložiek. 
1. stály mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu (RK) v eur / mesiac, v prípade 
pripojenia  
     na napäťovú hladinu NN podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa pred 
elektromerom 
2. poplatok za každú distribuovanú kWh  v eur / kWh 
3. Poplatok za straty pri distribúcii elektriny v eur / kWh 
4. Ostatné regulované poplatky, t.j. poplatok za systémové služby a poplatok za 
prevádzkovanie systému. 
 
 

      e)   Spôsob určenia ceny 
1. Cena za dodávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR 

SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

2. 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. 

3. 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. 1 súťažných podkladov v zložení : 

 navrhovaná j.c. bez DPH, 
 výška (sadzba) DPH, 
 navrhovaná j.c. vrátane DPH. 
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 navrhovaná celková zmluvná cena v eur bez DPH 
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu. Súčasne na 

túto skutočnosť   v ponuke upozorní.  
5. Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za predmet zákazky je kalkulované: cena za 

(silovú) energiu  v štruktúre podľa odberných miest a podľa tarifných sadzieb: 
• Jednotarif           (JT) 
• Vysoký tarif      (VT) 
• Nízky tarif         (NT) 

Cena dodávok (silovej) elektrickej energie za odberné miesto   =  plánované 
dodávky (silovej) elektrickej energie na obdobie rokov 2014, 2015  v členení  
podľa taríf  JT, VT, NT    x  eur/1 kWh,  bez cien:  za distribúciu elektriny a za  
poskytovanie   systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy  ( t.j. 
neobsahuje tarifu  za  distribúciu elektriny  bez  strát  vrátane  prenosu,  tarifu za  
straty v  NN,  tarifu za výkon, tarifu za systémové služby a tarifu za 
prevádzkovanie systému ), bez spotrebnej dane. 
Celková zmluvná cena = súčet  cien za (silovú)  elektrickú energiu za všetky 
odberné miesta verejného obstarávateľa,  
6. Výpočet hodnoty zákazky bol realizovaný na základe reálnej spotreby verejných 

obstarávateľov  v r. v predchádzajúcich rokoch 
7. V návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky 

náklady súvisiace  s dodaním tovaru vrátane nákladov za súvisiace služby 
a práce spojené s dodaním tovaru.  

 
Miestom dodania  tovaru sú odberné miesta verejného obstarávateľa.   

         Súčasťou dodania tovaru úspešného uchádzača budú súvisiace služby: 
 Dodávka elektrickej energie vrátane sieťových služieb 
 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky 
 Garancia dodávok po dobu platnosti zmluvy 
 Tolerancia dohodnutého množstva do výške (+/- 20 %)   
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