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A.1  Pokyny pre záujemcov a uchádzačov 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa  

 
Obchodné meno:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:   Hradiská 23, 038 52 Sučany 
Zastúpený:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán- riaditeľ      
IČO:    17 335 612 
DIČ:    2020598888 
IČ DPH:   SK2020598888 - nie je platiteľ DPH 
 
Kontaktná osoba:  JUDr. Ing. Stanislav Čarský 
Telefón:    
Email:     

 

2 Predmet zákazky 

2.1. Názov predmetu zákazky: 

„DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB“ 
 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne  
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO)  

Hlavný predmet:    

Hlavný slovník:  09123000-7 Zemný plyn 

 

Doplňujúce predmety: 

Hlavný slovník:  65200000-5  Rozvod plynu a súvisiace služby 

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: 235 072,44 EUR bez DPH. 

2.2. Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii MO 
a VO vrátane doplnkových služieb, ako aj komunikácia s prevádzkovateľom prepravnej 
siete a tiež spoločnosťou zabezpečujúcou distribúciu plynu pre odberné miesta verejného 
obstarávateľa v kategórii MO a VO. 
 
Predpokladaný odber pre: 
a) MO: 100 MWh / 12 mesiacov, 
b) VO: 2 300 MWh / 12 mesiacov,  

 
t. j. spolu 2 400 MWh / 12 mesiacov. 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti  B.1 „Opis predmetu zákazky“ 
a B.2 „Minimálne zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov. 

3 Rozdelenie predmetu zákazky 

3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. 

3.2. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že na základe znalostí trhu 
odborných zamestnancov verejného obstarávateľa, všetci potencionálni 
záujemcovia/uchádzači predmetného postupu zadávania zákazky dokážu dodávať celý 
rozsah predmetu zákazky.   
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4 Variantné riešenie 

4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 

4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba 
základné riešenie. 

5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 
Sučany. 

5.2. Termín dodania predmetu zákazky – 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy.  

6 Zdroj finančných prostriedkov 

6.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 
viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať. 

7 Typ zákazky a zmluva 

7.1. Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.2. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe výsledku verejnej 
súťaže  zmluvný vzťah/zmluvné vzťahy, predmetom ktorých bude: 

7.2.1 dodávka plynu v kategórii MO,  

7.2.2 dodávka plynu v kategórii VO. 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie návrhu jedných zmluvných 
podmienok, ktorých predmetom bude dodávka plynu v kategórii MO aj VO, alebo 
predloženie 1 zmluvy na dodávku plynu v kategórii MO a ďalšiu na dodávku plynu 
v kategórii VO.  

7.3. návrh Zmluvných podmienok na dodávku plynu MO a VO predloží uchádzač v rámci svojej 
ponuky (štandardné zmluvné podmienky uchádzača), pričom obsahom Zmluvných 
podmienok predložených zo strany uchádzača musia byť minimálne zmluvné 
podmienky určené verejným obstarávateľom v časti B.2 Súťažných podkladov - 
Minimálne zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky. Návrh Zmluvných 
podmienok na dodávku plynu MO a VO predložených zo strany uchádzača musí byť 
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

7.4. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí časť B.2 „Minimálne zmluvné 
podmienky dodania predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov.  

8 Lehota na predkladanie ponúk a lehota viazanosti ponuky 

8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. 

8.2. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 24.01.2022 do 
10.00 hod. 

8.3. Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2022. 

8.4. Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa 
nemá odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Ustanovenia § 56 ods. 8 
zákona o verejnom obstarávaní nie sú dotknuté. Úrad môže vydať predbežné opatrenie, 
ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa od doručenia predbežného opatrenia 
najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175 zákona 
o verejnom obstarávaní. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad rozhodnúť, že 
lehoty, ktoré určil verejný obstarávateľ a lehoty verejnému obstarávateľovi, neplynú.   

Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa podľa § 173 
ods. 3, 4 alebo ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, lehoty verejnému obstarávateľovi, 
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okrem lehôt podľa § 173 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní, neplynú. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o predĺžení 
upovedomí záujemcov/uchádzačov. 

8.5. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetlenie 

9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi 

9.1. Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj „komunikácia“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 
20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
EVO verzia 18.0 (ďalej len „EVO“) (www.uvo.gov.sk).  Tento spôsob komunikácie sa týka 
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. 
uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom 
obstarávaní.  

9.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v 
tomto verejnom obstarávaní výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému 
EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Postup záujemcu/uchádzača je 
upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na webovej stránke 
EVO v položke menu Príručky. 

9.3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a 
pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať 
registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.uvo.gov.sk).  

9.4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa 
odoslania/doručenia správy.  

9.5. Pravidlá pre doručovanie – informácie a dokumenty (ďalej aj „zásielka“) sa považujú za 
doručené záujemcovi/uchádzačovi okamihom ich odoslania. 

10 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti 

10.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek na predmet zákazky a 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo 
iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o vysvetlenie 
prostredníctvom systému EVO. Akékoľvek vysvetľovanie v rámci tejto zákazky sa 
uskutočňuje spôsobom podľa bodu č. 9 tejto časti Súťažných podkladov. Verejný 
obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom systému EVO a prostredníctvom 
informácie zverejnenej v profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk. 

10.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky všetkým záujemcom/uchádzačom, , najneskôr však 4 dni pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca/uchádzač 
požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj v profile 
obstarávateľa na www.uvo.gov.sk. 

10.3. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých 
prípadných doplnení a úprav súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané v rámci 
vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky 
na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 

11 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

11.1. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa neuplatňuje. 

 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.evo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Časť III. 
Príprava ponuky 

12 Vyhotovenie ponuky 

12.1. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO umiestnenom na webovej adrese 
www.uvo.gov.sk 

12.2. Elektronická ponuka sa predloží vložením požadovaných dokladov a dokumentov v 
systéme EVO umiestnenom na webovej adrese www.uvo.gov.sk 

12.3. V predloženej ponuke prostredníctvom systému EVO musia byť pripojené požadované 
naskenované doklady podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát 
je „PDF“). 

12.4. V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať 
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a o 
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Na tento účel 
uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na 
účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu 
ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o 
verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či 
zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 
ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa 
osobitného predpisu. 

12.5. Ak ponuka uchádzača obsahuje informácie, ktoré sú podľa uchádzača dôverné, uchádzač 
ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača 
obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla 
strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

12.6. Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Tým nie je dotknutá zodpovednosť 
úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. 

13 Jazyk ponuky 

13.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. 

13.2. Doklady preukazujúce splnenie formálnych požiadaviek na ponuku, požiadaviek na 
predmet zákazky a podmienok účasti uchádzačov predložené v cudzom jazyku musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. 
do slovenského 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). 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR. Pri určovaní cien jednotlivých položiek 
predmetu zákazky je potrebné venovať pozornosť pokynom a záväzkom vyplývajúcim z 
pokynov pre uchádzačov na vyhotovenie ponuky na dodávku predmetu zákazky, z 
obchodných podmienok dodania (poskytnutia, uskutočnenia) predmetu zákazky a z 
dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  

14.2. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon  o cenách vykonáva a cena bude 
záväzná pre požadovaný rozsah predmetu zákazky.  

http://www.evo.gov.sk/
http://www.evo.gov.sk/


 
8/29 

 
 
 

14.3. Uchádzač ocení všetky položky, ktoré tvoria predmet zákazky opísaný v časti B.1 „Opis 
predmetu zákazky“, pričom pri spracovaní ceny bude vychádzať z bodu 14.2. tejto časti 
súťažných podkladov a Zmluvy predloženej uchádzačom. 

14.4. Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 
súčet/sumár všetkých položiek a všetkých ostatných súvisiacich nákladov, ktorý vychádza 
z uchádzačom ocenených položiek.  

Pri položke, ktorá bude obsahovať nulovú hodnotu, resp. nebude uvedená žiadna hodnota, 
bude sa mať za to, že náklady na túto položku sú zohľadnené v iných položkách tvoriacich 
predmet tejto zákazky. V takomto prípade uchádzač nie je oprávnený si nárokovať 
akúkoľvek úhradu takejto položky počas celej doby plnenia predmetu zákazky. 

14.5. Navrhovaná cena podľa bodu 14.3 a 14.4 tejto časti súťažných podkladov musí obsahovať 
cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v časti B.1 „Opis 
predmetu zákazky“. 

14.6. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých 
doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na 
vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa 
brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo 
opomenutí povinností uchádzača. 

14.7. V prípade, že ponuku predloží uchádzač zo zahraničia a ním ponúkané ceny budú 
obsahovať inú sadzbu DPH, ako používanú v SR, verejný obstarávateľ odpočíta od 
jednotlivých položiek (alebo celkovej ceny) ním uvedenú výšku DPH a pripočíta k nim 
sadzbu DPH používanú v SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.  

14.8. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť že 
nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. 

15 Zábezpeka ponuky 

15.1. Zábezpeka sa nevyžaduje.  

16 Obsah ponuky 

16.1. Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

16.1.1. zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov s uvedenými číslami strán, kde sa 
nachádzajú podľa bodov 16.1.1. až 16.1.10. Čestné vyhlásenia a doklady musia 
byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

16.1.2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné 
údaje každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 
miesta jeho podnikania; mena kontaktnej osoby, jej telefónneho a faxového čísla 
a e-mailovej adresy. Dokument bude podpísaný osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov osobami, oprávnenými konať v danej 
veci za členov skupiny, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov. 

16.1.3. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými 
verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom 
skupiny dodávateľov,   

16.1.4. vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke; 
citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov,    

16.1.5. potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži, požadované v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom 
(ďalej len „JED“) v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady 
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preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi predkladá 
uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí 
podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným 
verejným obstarávateľom. Bližšie informácie k predkladaniu JED – u sú uvedené 
v časti A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi súťažných 
podkladov. 

16.1.6. relevantne a kompletne vyplnený návrh Zmluvných podmienok na dodávku 
plynu MO a VO. Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky štandardné zmluvné 
podmienky uchádzača, pričom obsahom Zmluvných podmienok predložených 
zo strany uchádzača musia byť minimálne zmluvné podmienky určené 
verejným obstarávateľom v časti B.2 Súťažných podkladov - Minimálne 
zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky. Návrh Zmluvných podmienok 
na dodávku plynu MO a VO predložených zo strany uchádzača musí byť 
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť návrh zmluvných 
podmienok, ktorých predmetom bude dodávka plynu v kategórii MO aj VO, alebo 
predloženie 1 zmluvy na dodávku plynu v kategórii MO a ďalšiu na dodávku plynu 
v kategórii VO. 

V prípade skupiny dodávateľov musia byť zmluvné podmienky podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov.  

16.1.7. relevantne a kompletne vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritérií 
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk uvedený v časti A.3 
„Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných 
podkladov. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. V 
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, 
resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov. 

16.1.8. v prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z 
členov skupiny (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny v tomto 
verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny pre prípad prijatia 
ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 
Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

16.1.9. čestné vyhlásenie v prípade skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena 
skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov niektorú z právnych 
foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka z dôvodu 
riadneho plnenia zmluvy, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v 
krajine sídla členov skupiny. 

16.1.10. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby 
alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie 
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo 
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. 

Uchádzač v ponuke predloží scany uvedených dokladov a dokumentov v originálnom 
vyhotovení alebo ako ich úradne osvedčených fotokópií, pokiaľ nie je v Súťažných 
podkladoch uvedené inak. 

17 Náklady na ponuku 

17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok alebo zrušenie verejného obstarávania.  
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Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

18 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

18.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich 
voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej 
na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny 
dodávateľov podľa bodu 16.1.8. súťažných podkladov. Skupina dodávateľov preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne a podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.  

18.2. V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s 
§ 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila 
určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie 
bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných 
spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne 
plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v 
prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného 
registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa 
§ 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine. 

18.3. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa 
bodu 18.1 tejto časti súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia a takáto ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania. 

18.4. Uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť minimálne zmluvné podmienky v 
časti B.2 Súťažných podkladov – Minimálne zmluvné podmienky dodania predmetu 
zákazky. 

19 Predloženie ponuky 

19.1. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď 
samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov. 

19.2. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo 
svojom mene predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť 
inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

19.3. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní do systému EVO umiestnenom na webovej adrese www.uvo.gov.sk, v lehote 
na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 tejto časti Súťažných podkladov. 

19.4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom 
predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

19.5. V prípade, že uchádzač zašifruje ponuku heslom, je povinný najneskôr do lehoty na 
otváranie ponúk podľa bodu 20.2 tejto časti Súťažných podkladov, zaslať prostredníctvom 
systému EVO verejnému obstarávateľovi heslo. 

20 Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

20.1. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému EVO (webová adresa 
systému je www.uvo.gov.sk), kde uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. 

20.2. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 24.01.2022 do 
10.00 hod. miestneho času. 

20.3. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nie je možné vložiť ponuku do IS EVO. 

http://www.evo.gov.sk/
http://www.evo.gov.sk/


 
11/29 

 
 
 

21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

21.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. 

21.2. Pre doplnenie alebo zmenu elektronickej ponuky sú záväzné a určujúce aktuálne platné 
pokyny a príručky, voľne dostupné na portáli EVO (www.uvo.gov.sk) v časti „Príručky/ 
Príručky a odporúčania pre systém EVO“. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

22 Otváranie ponúk 

22.1. Otváranie ponúk sa uskutoční sa dňa 24.01.2022 o 10.30 hod. na kontaktnej adrese 
verejného obstarávateľa uvedenej v bode č. 1 tejto časti Súťažných podkladov.   

22.2. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za 
uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.  

22.3. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie. 

22.4. Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, 
ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ako aj ich návrhy na plnenie 
kritérií na hodnotenie ponúk. 

23  Vyhodnotenie ponúk 

23.1. V súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní komisia zriadená verejným 
obstarávateľom najprv vyhodnotí doručené ponuky z pohľadu splnenia formálnych 
požiadaviek na ponuku, požiadaviek na predmet zákazky a v zmysle kritérií na 
vyhodnotenie ponúk uvedených v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia týchto súťažných podkladov a určí poradie uchádzačov od prvého miesta po x – 
té miesto. Následne komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa po 
vyhodnotení ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača 
umiestneného na prvom mieste v poradí, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v 
novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. 

24 Vysvetlenie ponúk 

24.1. V súlade s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak komisia identifikuje 
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, 
verejný obstarávateľ požiada uchádzača prostredníctvom IS EVO o vysvetlenie ponuky 
a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej 
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
Uchádzač je povinný doručiť vysvetlenie ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa 
odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

24.2. Ak sa ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka, komisia požiada uchádzača 
o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, podľa § 53 ods. 
2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej 
ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila 
dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 

24.2.1. hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 
hospodárnosti poskytovaných služieb, 

http://www.evo.gov.sk/
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24.2.2. technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 
dispozícii na dodania tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
služby, 

24.2.3. osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 

24.2.4. dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva,  najmä s ohľadom na 
dodržiavanie minimálny mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo 
sociálneho práva podľa osobitných predpisov, 

24.2.5. dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 

24.2.6. možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

24.3. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá, v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku.  

25 Vylúčenie ponuky 

25.1. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak: 

25.1.1. uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 

25.1.2. ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch 
potrebných na vypracovanie ponuky, 

25.1.3. uchádzač nedoručí vysvetlenie ponuky na základe požiadavky a v lehote podľa 
bodu 24.1. tejto časti súťažných podkladov, 

25.1.4. uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s 
požiadavkou podľa bodu 24.1. tejto časti súťažných podkladov,  

25.1.5. uchádzač nedoručí odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,  

25.1.6. uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy 
dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na 
skutočnosti podľa bodu 24.2. tejto časti súťažných podkladov,  

25.1.7. uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s 
podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,  

25.1.8. uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

25.2. Verejný obstarávateľ prostredníctvom IS EVO oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením 

25.2.1. dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na 
predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,  

25.2.2. lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

26.1. Po vyhodnotení ponúk uvedenom v bode 23.1. týchto súťažných podkladov komisia 
vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil 
na prvom mieste v poradí. V prípade, ak uchádzači preukazujú splnenie podmienok účasti 
prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, vyhodnotí sa splnenie podmienok 
účasti úspešného uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil na prvom mieste 
v poradí. 

26.2. Posúdenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia: 

26.2.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a 

26.2.2. požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa: 

 finančného a ekonomického postavenia a 
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 technickej alebo odbornej spôsobilosti  

26.3. Uchádzač, tvorený skupinou dodávateľov zúčastnenou vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti: 

26.3.1. ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, 

26.3.2. ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov 
skupiny spoločne, 

26.3.3. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny 
spoločne. 

26.4. Splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 26.2. a 26.3. tejto časti súťažných 
podkladov komisia hodnotí na základe dokumentov uchádzača, predložených v ponuke.  

26.5. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požiada 
prostredníctvom IS EVO uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom 
v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania 
žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

26.6. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača, prostredníctvom IS EVO: 

26.6.1. pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní, aby nahradil technikov, technické orgány alebo osoby 
určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú 
podmienku účasti, 

26.6.2. o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické 
postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú 
dôvody na jej vylúčenie.  

Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, v oboch prípadoch je tak uchádzač povinný 
urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

26.7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:  

26.7.1. nesplnil podmienky účasti, 

26.7.2. predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula 
lehota platnosti,  

26.7.3. poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti,  

26.7.4. pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  

26.7.5. pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,  

26.7.6. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť 
inými účinnými opatreniami,  

26.7.7. na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym 
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,  

26.7.8. pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné 
záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie 
zákazky,  

26.7.9. nepredložil po žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote podľa bodu 26.5. tejto časti súťažných podkladov,   

26.7.10. nepredložil po žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 
určenej lehote,  

26.7.11. nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok 
účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo 
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odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou 
osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,  

26.7.12. nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným 
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote 
podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

26.7.13. nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené .na plnenie zmluvy, 
alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 
1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré 
spĺňajú túto podmienku účasti. 

26.7.14. nepredložil po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa doklady nahradené 
jednotným európskym dokumentom v určenej lehote. 

26.8. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je 
oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na 
vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že 
zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil 
pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou 
s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne 
opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, 
správnym deliktom alebo trestným činom. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené 
uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči uchádzača 
z verejného obstarávania. 

26.9. Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 26.8. 
druhej vety tejto časti súťažných podkladov, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v 
Slovenskej republike. 

26.10. Podľa § 40 ods. 13 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
bezodkladne prostredníctvom IS EVO upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.  

27 Oprava chýb 

27.1. Oprava chýb je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní a bodu 24 tejto časti súťažných podkladov. 

28 Dôvernosť procesov verejného obstarávania 

28.1. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
(zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, atď.).  

28.2. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá Zmluva (ďalej len 
„zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ 
prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho 
dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej Zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich 
pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným 
počas plnenia predmetu zákazky, resp. súvisiace s predmetom plnenia predmetu zákazky. 
Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo 
zmluvný dodávateľ alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou Zmluvou, budú dôverné a 
nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 
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Časť VI. 
Prijatie ponuky 

29 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

29.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je 
verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača 
umiestneného na prvom mieste v poradí, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste 
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný 
počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ požiada prostredníctvom IS EVO uchádzača 
o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nahradených 
Jednotným európskym dokumentom, v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od dňa 
doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.  

29.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po skončení postupu podľa bodu 29.1. a po 
odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne oznámi prostredníctvom 
IS EVO všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že 
neuspel. V oznámení uvedie dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikáciu úspešného 
uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách  
prijatej ponuky, resp. ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona o 
verejnom obstarávaní. 

30 Uzavretie Zmluvy 

30.1. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zákon č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

30.2. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo 
dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená 
po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli 
doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.  Ak bola doručená 
žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň po 
uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 
úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí 
žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doručené námietky podľa § 170 
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

30.3. Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa 
§ 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť zmluvu s úspešným 
uchádzačom najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o 
nápravu podľa § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

30.4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 30.1. až 30.3., ak boli doručené námietky, 
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna z 
týchto skutočností: 
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a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
verejnému obstarávateľovi, 

b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 

c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi. 

30.5. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo 
dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich 
uzatvorenie vyzvaný prostredníctvom IS EVO. 

30.6. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa 
bodu 30.5 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  

30.7. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť 
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie vyzvaný prostredníctvom 
IS EVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
tretí v poradí. 

30.8. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie vyzvaný prostredníctvom 
IS EVO. 
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VEREJNÁ SÚŤAŽ 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
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PREDMET ZÁKAZKY:  
 

DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB 
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A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi  

 
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní 

týkajúce sa osobného postavenia 

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi: 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti 
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis 
z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace, 

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie 
starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne 
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk,  

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný 
na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 
registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k 
údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky 
vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia.  

1.3. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

1.4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 
alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu uchádzača. 

1.5. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky 
platiť v splátkach. 

1.6. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom 
obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má zabezpečiť. 

1.7. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať 
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané 
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie 
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podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný 
doklad predložený uchádzačom. 

1.8. Zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní 
účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu 
zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 
1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným 
dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou 
inštitúciou. V prípade, že výpis zo Zoznamu hospodárskych subjektov neobsahuje 
potvrdenie miestne príslušného colného úradu (nadobudnutie účinnosti od 
01.12.2019), uchádzač je povinný toto potvrdenie predložiť. 

 

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a 
ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom  obstarávaní 

2.1. Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom  obstarávaní. 

 

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 v nadväznosti na § 35 a § 36 zákona o verejnom 
obstarávaní 

3.1. Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 v nadväznosti na § 35 a § 36 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 

4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným 
európskym dokumentom (ďalej len „JED“), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.  

4.1. JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html  

4.2. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.     

4.3. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce 
sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na 
jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. 
či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa 
ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

4.4. Elektronická verzia formulára JED vo formáte .xml a .pdf je zverejnená v profile verejného 
obstarávateľa na www.uvo.gov.sk k predmetnej zákazke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
http://www.uvo.gov.sk/
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VEREJNÁ SÚŤAŽ 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

(NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU) 
 

 

PREDMET ZÁKAZKY:  
 

DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB 
 

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sučany, január 2022 
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A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe kritéria - najnižšia celková cena v EUR 
vrátane DPH, bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné 
regulované poplatky. Spotrebná daň, cena za distribúciu a ostatné regulované poplatky nie sú 
súčasťou ponukovej ceny uchádzača. Tieto náklady budú úspešnému uchádzačovi uhrádzané v 
súlade s aktuálne platnou právnou úpravou na území Slovenskej republiky. Úspešnou ponukou sa 
stane ponuka s najnižšou cenou.  

2. Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú 
ponuku v EUR vrátane DPH, bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné 
regulované poplatky, splní formálne požiadavky na ponuku, splní požiadavky na predmet zákazky 
a podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.  

3. Uchádzač svoj návrh na plnenie kritérií uvedie na nižšie uvedenom formulári „Návrh uchádzača na 
plnenie kritérií“. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov uchádzača: 

Adresa uchádzača: 

IČO: DIČ: IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia: 

Telefón: 

E-mail: 

A B C D E F G H 

P. č. Položka 
Merná 

jednotka 
(MJ) 

Predpokladaný 
počet MJ počas 
trvania Zmluvy 

Jednotková cena 
v EUR bez DPH

1
 

Jednotková cena 
v EUR vrátane DPH

2
 

 
Celková cena 

v EUR bez DPH
3
 

 
(D x E) 

 
Celková cena v EUR 

vrátane DPH
4
 

 
(D x F) 

Dodávka plynu – „MO“ 

1. Dodávka plynu – MO MWh 100 ............. ............. ............. ............. 

Dodávka plynu – „VO“ 

2. Dodávka plynu – VO MWh 2 300 ............. ............. ............. ............. 

3. 

 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky (súčet celkových cien v EUR vrátane DPH uvedených 
v stĺpci H) 

 

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

 
*Všetky hodnoty je potrebné zaokrúhliť na 2 desatinné miesta.  
 
 
..............................................................          Dátum: ......................................... 
     pečiatka a podpis osoby oprávnenej  

                                                      
1
 Cena bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné regulované poplatky, 

2
 Cena bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné regulované poplatky. 

3
 Cena bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné regulované poplatky. 

4
 Cena bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za ostatné regulované poplatky. 
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                konať za uchádzača 
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v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

(NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU) 
 

 

PREDMET ZÁKAZKY:  
 

DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB 
 
 

B.1 Opis predmetu zákazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sučany, január 2022



B.1 Opis predmetu zákazky 
 

Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii MO  a v 
kategórii VO vrátane doplnkových služieb, ako aj komunikácia s prevádzkovateľom prepravnej siete a 
tiež spoločnosťou zabezpečujúcou distribúciu plynu pre všetky odberné miesta verejného 
obstarávateľa na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
Predpokladaný odber pre: 
 
a) MO: 100 MWh / 12 mesiacov, 
b) VO: 2 300  MWh / 12 mesiacov,  
 
t. j. spolu 2 400 MWh / 12 mesiacov. 

 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené nižšie:  
 

P. č.  Odberné miesto 
Predpoklad. objem 

odberu za 12 
mesiacov 

ČOM POD kód 
Zaradenie 

odberu 
Zml. dohodnuté 

 ( názov, adresa ) ( MWh )   
( MO, SO, 

VO ) 
denné max. 

      
m3   (pri SO, 

VO ) 

1. 
Psychiatrická liečebňa 
Sučany, Hradiská 23, 

038 52 Sučany 
100 4100043082 SKSPPDIS000610600592 MO  

2. 
Psychiatrická liečebňa 
Sučany, Hradiská 23, 

038 52 Sučany 
2 300 4101457149 

    
SKSPPDIS000630021802 

VO 1 800 



 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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B.2 Minimálne zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky 

 

M I N I M Á L N E  Z M L U V N É  P O D M I E N K Y  
 
 

Dodávka plynu a súvisiacich služieb (zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu a 
poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prebratia zodpovednosti za odchýlku 

odberateľa.) 

 
 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ .................................................................  

Sídlo: .................................................................  

IČO: .................................................................  

DIČ: .................................................................  

IČ DPH: .................................................................  

Konajúci prostredníctvom: .................................................................  

Zapísaný: .................................................................  

Bankové spojenie: .................................................................  

Číslo účtu v tvare IBAN:  .................................................................  

Kontaktná osoba: .................................................................  

Telefón: .................................................................  

E-mail: .................................................................  

(ďalej len „Dodávateľ")  

a 

Odberateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

IČO: 17 335 612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: nie je platiteľ DPH  

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán – riaditeľ 

Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 

 zo dňa 09.12.1991 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 6573 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Kováčik – vedúci OTP 

Telefón: 043/4293202-5 

E-mail:  

(ďalej len „Odberateľ")  

 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období: 

a) dodávať dohodnutý produkt plynu do odberných miest Odberateľa:  
 

P. č. 
Číslo 
OM 

POD 
Názov  
OM 

Adresa, PSČ, 
sídlo OM 

Množ. 
(MWh) 

DMM 
m³ 

Zaradenie 
odberu 

1. 4100043082 SKSPPDIS000610600592 
Psychiatrická 
liečebňa Sučany 

Hradiská 23, 
038 52 Sučany 

100      MO 

2. 4101457149 SKSPPDIS000630021802 
Psychiatrická 
liečebňa Sučany 

Hradiská 23,  
038 52 Sučany 

2 300 1800     VO 
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v dohodnutom množstve a čase vrátane súvisiacich služieb (zabezpečenie prepravy a 
distribúcie zemného plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej 
technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy) a za podmienok podľa tejto 
Zmluvy; 

b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa voči 
zúčtovatel'ovi odchýlok.  

2. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok Odberateľa odoberať riadne a včas od Dodávateľa 
dohodnutý produkt plynu v dohodnutom množstve, čase, kvalite garantovanej technickými 
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy za podmienok tejto Zmluvy a zaplatiť 
Dodávateľovi za dodávku plynu a súvisiace služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených 
v tejto Zmluve a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej 
sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou. 

3. Miesto plnenia – odberné miesto: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 
Sučany. 

4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti.  

5. Zmluvné strany si dohodli, že celkové predpokladané množstvo odobratého plynu predstavuje: 
 
a) MO: 100 MWh / 12 mesiacov, 
b) VO: 2 300  MWh / 12 mesiacov,  
 
t. j. spolu 2 400 MWh / 12 mesiacov. 
 
pre obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

6. Cena za dodávku plynu bola dohodnutá zmluvnými stranami nasledovne: 
 
a) Dodávka plynu – MO: .......... EUR bez DPH / 1 MWh, .......... EUR vrátane DPH / 1 MWh. 

Predmetná cena predstavuje cenu bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za 
ostatné regulované poplatky. Tieto náklady budú dodávateľovi uhrádzané zo strany 
odberateľa v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou na území Slovenskej republiky; 

b) Dodávka plynu – VO: .......... EUR bez DPH / 1 MWh, .......... EUR vrátane DPH / 1 MWh. 
Predmetná cena predstavuje cenu bez spotrebnej dane, bez ceny za distribúciu a bez ceny za 
ostatné regulované poplatky. Tieto náklady budú dodávateľovi uhrádzané zo strany 
odberateľa v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou na území Slovenskej republiky. 

 
7. Dodávateľ' preberá na seba v plnom rozsahu zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky za odberné 

miesta Odberateľa voči zúčtovatel'ovi odchýlok. 
8. Dodávateľ garantuje Odberateľovi, že počas celej doby platnosti zmluvy bude cena za dodanie 

plynu nemenná, a stanoví sa ako súčin jednotkovej ceny za dodanie 1 MWh plynu a dodaného 
množstva. 

9. Fakturačným obdobím za dodávku a distribúciu plynu je jeden kalendárny mesiac.  
10. Vzhľadom k tomu, že Odberateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 

261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru v lehote splatnosti 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry.  

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči Odberateľovi tretej 
osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Právny 
úkon, ktorým Dodávateľ postúpi pohľadávky voči Odberateľovi tretej osobe bez 
predchádzajúceho súhlasu Odberateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. 
Dodávateľ berie na vedomie, že súhlas Odberateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto 
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 

12. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni  jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 
Za Odberateľa:   Za Dodávateľa: 
 

V Sučanoch, dňa ..............   V ......................., dňa ...........................  
 

 

.............................................   ............................................................ .. 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ   


