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V   Ý   Z   V  A  

zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9   

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom 

„Zemný plyn“ 

 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného  obstarávateľa:  Základná škola, Školská 389, Sačurov 
Sídlo verejného obstarávateľa:     Školská 389, 094 13 Sačurov  
Zastúpený:                                      Mgr. Mariana Bančanská, riaditeľka školy 
IČO:                                                37873318 
DIČ:                                                2021637882 
Bankové spojenie:                          VÚB a.s.  
Číslo účtu:                                       1640889957 
IBAN:                                             SK87 0200 0000 0016 4088 9957 
Telefón:                                          +421 574497275 
E – mail:                                         maban@centrum.sk 
http:// www.zssacurov.edupage.sk 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno d) zákona č 25/2006 Z. z. 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
E – mail:  halgas@stonline.sk 
 

Výzva vrátane príloh je zverejnená na  webovom sídle verejného obstarávateľa: 
www.zssacurov.edupage.sk 

 
2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky: Zemný plyn 

Typ  zmluvy: Zmluva o dodávke zemného plynu, prevzatí zodpovednosti za odchýlku 

a súvisiacich služieb uzavretá v zmysle §269 ods. 2  § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Z v znení neskorších predpisov.  

Miesto dodania predmetu zákazky: sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky t. j. odberné 

miesto zemného plynu: Základná škola, Školská 389, Sačurov (odberné miesto č. 4101458706). 

3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
CPV: 09123000-7 Zemný plyn 
 

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre potreby verejného obstarávateľa od 01.01.2015 

od 00:00 hod. do 31.12.2015 do 24:00 hod., počas platnosti zmluvy na odberné miesto verejného 
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obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky 

zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s 

dodávkou plynu a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku (-20% až +20%). Počet odberných 

miest: 1. Predpokladaný rozsah zákazky: 472,00 MWh. Toto množstvo bolo určené ako priemer 

spotreby minulých rokov a slúži na vyhodnotenie ponúk. Fakturovať sa bude skutočne odobraté 

množstvo. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a 

zapojení odberných miest. 

 
Odberné miesta: 
 
            Adresa OM                                         POD                       Predpokld. množstvo    Tarifa 
 
   Školská 389, Sačurov   SKSPPDIS001130021045         472 000 kWh                  M4 
  

4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: od 01.01.2015 od 00:00 hod. do 

31.12.2015 do 24:00 hod 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 30.10.2014 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 „PLYN -  NEOTVÁRAŤ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy! 

7.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. 

Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo. Financovanie bezhotovostným  platobným 

stykom. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému 

obstarávateľovi. 
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8.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

9.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− Najnižšia celková cena s DPH  za dodávku zemného plynu (služby obchodníka). 

10. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne. 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v eurách . 
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
D.2. sadzba DPH a výška DPH,  
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, v ponuke upozorní označením „Nie som platcom 
DPH“. 
F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 

cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska dodania 
tovaru.  

G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, ako aj z iných dokladov tvoriacich 
súčasť zmluvného záväzku.  

H. Ceny za distribučné služby budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúceho sa na distribučné služby poskytované 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy, k cene bude účtovaná aj spotrebná daň podľa platných 
predpisov. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky 
súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. Ceny za distribučné služby budú uvedené v prílohe 
zmluvy. 
I. Uchádzač cenu špecifikuje vo forme: 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

 

  

Popis 
merná 

jednotka 
počet m. j. 

cena v € 
bez DPH  
za mernú 
jednotku 

cena v € bez 
DPH za 

požadované 
spolu 

1. Cena za dodávku zemného plynu 
(služby obchodníka) 

kWh 472000     

2 Fixná mesačná sadzba mesiac 12     

3 Spolu v € bez DPH   

4 DPH v €   

5 Cena spolu v € s DPH   

 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
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A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy.  Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 24.11.2014. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. 

C. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť 
aktuálny doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať predmet zákazky v origináli alebo 
overenej kópií. 
 

 
 

Podmienky súťaže: Neuvádza sa. 
 

Sačurov, dňa 22.10.2014 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

    osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

 


