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Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa:   Základná umelecká škola v Handlovej  

Sídlo:      Poštová 58, 972 51 Handlová 

IČO:      36126845 

DIČ:      2021622515 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Bc. Petra Golhová 

Tel. č. kontaktnej osoby:  0918 678 147 

Email kontaktnej osoby:   petra.golhova@handlova.sk 

Internetová adresa:   https://zusha.estranky.sk/ 

 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) - právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 
2 zákona o verejnom obstarávaní 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

,,Dodávka elektrickej energie“  

4. Druh zákazky: 

Tovar 

5. Postup verejného obstarávania: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom, určenie predpokladanej hodnoty 
a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.  

7. Miesto dodania: 

Miestom dodania bude sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu č. 1 tejto výzvy: odberné miesto 
uvedené v bode č. 10. 
 
8. Výsledok verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu podľa § 409 až § 470 Zákona č. 
513/1991 Zb. ,,Obchodný zákonník“ v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke verejného obstarávateľa, alebo jeho zriaďovateľa 
mesto Handlová.   

Návrh Kúpnej zmluvy predloží úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa. Návrh Kúpnej 
zmluvy sa nesmie odlišovať od podmienok uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk.  

9. Trvanie zmluvy:  
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Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od: 01.03.2022 00:00 do 28.02.2023 24:00 

10. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do 1 odberného miesta objednávateľa v čase od 
01.03.2022 00:00 do 28.02.2023 24:00, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie 
distribúcie elektrickej energie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných 
služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete a musí byť v súlade s platnou legislatívou pre oblasť energetiky.  

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do všetkých OM objednávateľa, 
vrátane distribúcie aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej 
technickým podmienkam PDS a za dodržiavanie platných právnych predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje 
bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku spotreby vo všetkých OM objednávateľa.  

Cena je stanovená ako cena za dodávku silovej elektriny x predpokladané množstvo pre všetky OM 
objednávateľa, vrátane ceny za Distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, 
systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka 
distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí 
ÚRSO platných v čase predloženia ponuky, dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach a náklady 
spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby. 

Ak vzniknú pri fakturácií úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej 
konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., má objednávateľ, aj dodávateľ 
nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 

Cena za plnenie nebude navyšovaná ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby. Dohodnutá cena 
môže byť zmenená v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo rozhodnutia ÚRSO. DPH, spotrebná daň prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní 
podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 

Platba za plnenie sa uskutoční v mene Euro (€) bezhotovostným platobným stykom. Dňom úhrady sa 
rozumie deň, kedy bola pripísaná fakturovaná suma na účet dodávateľa. 

Dodávateľ sa zaväzuje: 

- zabezpečiť objednávateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy, 

- zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami PDS, 
systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie 
od príslušného PDS. 

Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči 
objednávateľovi uplatňovať z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom elektrickej energie a 
predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie žiadne sankcie. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia ako i 
prekročenia zmluvného množstva objednanej elektrickej energie. 

Platba za plnenie sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry doručenej 
dodávateľom s mesačnou zálohovou platbou pre odberné miesta odberateľa s ročným odpočtom. 
Doručená faktúra bude vystavená za všetky odberné miesta. Vyúčtovanie skutočnej spotreby elektrickej 
energie bude raz ročne na základe odpočtu elektromera. Pri odberných miestach s mesačným 
odpočtom elektromeru bude vyúčtovanie spotreby mesačné, bez riešenia zálohových platieb. 

Splatnosť faktúry za opakované dodávky, vyúčtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú 
splatné v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla objednávateľa. Faktúra 
musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 

Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenie podmienok 
uvedených v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "ZRPVS"), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS. 
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Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak a) druhá zmluvná strana podala na seba 
návrh na vyhlásenie konkurzu, b) alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane 
treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, c) alebo bol na 
majetok druhej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 
nedostatok majetku, d) alebo bol na majetok druhej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na 
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, e) alebo druhá zmluvná strana vstúpila do 
likvidácie. 

Nový dodávateľ zabezpečí súčinnosť s pôvodným dodávateľom elektrickej energie pri odpojení a 
zapojení všetkých OM v distribučnej sieti. 

Dodávateľ sa zaväzuje:- zabezpečiť rezervované kapacity (RK) pre všetky odberné miesta odberateľa,- 
úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity pre odberné miesta objednávateľa na žiadosť objednávateľa. 

Obdobie: 01.03.2022 00:00 do 28.02.2023 24:00 

Predpokladaná ročná spotreba v kWh: 6604 kWh 

Prehľad odberných miest: 

ČOM EIC kód 
Rezervovaná 

kapacita 
Spotreba (kWh) VT /kWh NT /kWh 

Distribučná 

sadzba 

9657078 24ZSS96570780004 
15 

12 mesačná perióda 
6604 5864 740 VN 

 

11. Spoločný slovník obstarávania: 

CPV slovník:  

Hlavný predmet: 

Hlavný slovník: 09310000-5 Elektrická energia 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, Základná umelecká škola 
v Handlovej, Poštová 58, 972 51 Handlová.  

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov. Splatnosť faktúry bude 30 dní.   

13. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) 
a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby.  
Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, 
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.  

b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
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V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, predložené cenové ponuky budú 
súčasne vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.  

Kritérium: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

                (v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR) 

 
15. Lehota na predkladanie ponúk do: 17.02.2022 do 10:00 hod.  

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

16. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú v mene EUR. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku a to v súlade s bodom 
17. tejto výzvy: 

Ponuka bude predložená elektronicky na e-mailovú adresu: petra.golhova@handlova.sk vo forme PDF 
skenu (príp. obrázku) uchádzačom podpísaných dokumentov, 

Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr: do 17.02.2022 do 10:00 hod. Rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk 
nebudú v súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované.  

17. Požadovaný obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1.  Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na 
komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, emailová adresa. 

2.   Návrh na plnenia kritéria podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

3.   Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

4.  Oprávnenie na podnikanie v energetike (§ 6, zákon o energetike) – postačuje predložiť ako 
úradne neoverenú kópiu.  

 
18. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom emailu maximálne do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.  

 
19. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

Nie.  

 
20. Rozdelenie zákazky na časti:  

Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  

mailto:petra.golhova@handlova.sk
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21. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie 
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako by nebolo predložené.  

 
22. Spôsob uvedenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 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 NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách za celý predmet zákazky. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené 
s realizáciou predmetu zákazky. 

a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 

- cena celkom za predmet zákazky bez DPH v EUR 

- sadzba DPH v % 

- výškou DPH v EUR 

- cena celkom za predmet zákazky s DPH v EUR 

 
b) ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie ceny celkom za predmet zákazky 
v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v návrhu na plnenie kritéria.  

Cena je stanovená ako cena za dodávku silovej elektriny x predpokladané množstvo pre všetky OM 
objednávateľa, vrátane ceny za distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, 
systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka 
distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí 
ÚRSO platných v čase predloženia ponuky, dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach a náklady 
spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby.  

 

23. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 01.02.2023. 

 
24. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade 
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto procese zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením návrhu na plnenie kritéria 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, 
ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky.  
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Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra 
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
petra.golhova@handlova.sk 

 
25. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

07.02.2022 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritéria – ponuka (formulár pre uchádzača)                                                     
Príloha č. 2  Čestné vyhlásenie (formulár pre uchádzača) 

 

V Handlovej, dňa 07.02.2022 

   

   

 

 

        

                                                                                                  Katarína Bundová, DiS. art. 

                      riaditeľka Základnej umeleckej školy v Handlovej 

 


