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základe zriaďovacej listiny č.5270/1995- skr. z 12.12.1995 je DataCentrum rozpočtovou organizáciou.

verejný obstarávateľ:

DataCentrum
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
názov verejnej súťaže:

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Súlad súťažných podkladov so Zákonom o verejnom obstarávaní potvrdzuje:

V Bratislave, dňa: 30.8. 2016
Ing. Peter Prokeš
podpis osoby odborne
spôsobilej na verejné obstarávanie

Ing. Mojmír Kollár
riaditeľ DataCentra
podpis zodpovednej osoby verejného obstarávateľa

Pravidlá verejného obstarávania neuvedené v týchto súťažných podkladoch sa riadia ustanoveniami zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskoršieho
predpisu (ďalej len zákon).

A.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: dodávanie elektrickej energie na tri roky - jednotarif, vrátane distribúcie
a všetkých ostatných daní, nákladov a poplatkov a prevzatie zodpovednosti za odchýlky.
Predpokladaná cena je 959 088 € bez DPH za 3 roky.
CPV: 09310000-5
Rozsah predmetu zákazky :
Elektrická energia od 1.1. 2017, od 00:00 hod. do 31.12. 2019 do 24:00 hod. - jednotarif
Odberné miesto:
Administratívna budova Cintorínska 5, Bratislava: elektrická energia – veľkoodber.
Predpoklad odberu a distribúcie za 3 roky: 7 950 MWh. Skutočná ročná spotreba v r. 2015
bola: 2 648,746 MWh
Špecifikácie:
Odb. miesto (OM)

Cintorínska č.5, 814 88 Bratislava

EIC - kód

24ZZS8065160000U

Vyúčtovacie obdobie

kalendárny mesiac

sadzba

X2

Napäťová úroveň

VN

typ merania

polopriame

Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladaný celkový rozsah spotreby el. energie za OM na roky 20172019
Predpokladaná spotreba OM na roky 2017-2019 v jednotarife
OM – hlavný istič
Rezervovaná kapacita na 12 mesiacov
Maximálna rezervovaná kapacita
Skutočná spotreba el. energie spolu za OM v roku 2015

MWh

7 950

MWh
A
kW
kW
MWh

7 950
1 000
400
450
2 648,746

Predpoklad

Zákazka bude financovaná: z vlastných finančných prostriedkov ( prevádzkových zdrojov)
Opis predmetu zákazky bude súčasťou zmluvy.
Podmienky vykonávania zákazky
1. Zmluva s distribútorom/distribútormi (úradne overená kópia), ktorá zahŕňa tento predmet
zákazky. Ak ešte nie je uzavretá do konca lehoty na predkladanie ponúk, predloží uchádzač
v ponuke čestné prehlásenie o tom, s ktorým distribútorom a na aké obdobie bude taká
zmluva uzavretá. Distribútor/distribútori nemusia byť počas dodávky el. energie počas 3

rokov tí istí. Pre plnenie predmetu zákazky však takáto zmluva bude musieť byť uzavretá
medzi víťazným uchádzačom a distribútorom/distribútormi. Uvedenú skutočnosť preukáže
platnou zmluvou, pred uzavretím zmluvy s DataCentrom.
2. Rozhodnutie o pridelení EIC kódu (úradne overená kópia). Uvedenú skutočnosť preukáže
platnou zmluvou, pred uzavretím zmluvy s DataCentrom.
3. Zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej
sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera počas celého obdobia plnenia predmetu
zmluvy. Ak ešte nie je uzavretá do konca lehoty na predkladanie ponúk, predloží uchádzač
v ponuke čestné prehlásenie o tom, s ktorým distribútorom a na aké obdobie bude taká
zmluva uzavretá. Uvedenú skutočnosť preukáže platnou zmluvou, pred uzavretím zmluvy
s DataCentrom.

B.

POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY

1.

OPR ÁVNENÝ UC HÁDZAČ
Ponuku môže predložiť každý uchádzač alebo skupina uchádzačov.

2.
VARIANTNÉ RIEŠENIE: variantné riešenie sa neumožňuje predložiť. Rozdeliť
predmet zákazky na časti nie je možné.
3.

PLATNOSŤ PONUKY

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti – do 31.12.2016. Počas lehoty
viazanosti (aj prípadne predĺženej) je uchádzač viazaný svojou ponukou.
4.

NÁKLADY NA PONUKU

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez
finančného nároku voči DataCentru.
5.
DOROZUMIEVANIE MEDZI DATACENTROM A ZÁUJEMCAMI RESP.
UCHÁDZAČMI
Záujemcovia alebo uchádzači môžu na komunikáciu v prípade potreby vysvetľovania
oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže alebo súťažných podkladov použiť mailovú adresu:
procurement@datacentrum.sk alebo fax. Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.
6.

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIESÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať o ich vysvetlenie doručením žiadosti postupom a spôsobom podľa bodu 5. Za včas
doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená najneskôr
desať kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na žiadosti doručené
alebo požadované neskôr, nebude DataCentrum reagovať.

7.

VYHOTOVENIE, PREDLOŽENIE A OBSAH PONUKY

a)
Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku v jedinom obale Ide o tzv. reverznú
verejnú súťaž, teda jednoobálkový systém. Ponuku a požadované doklady uchádzač vloží do
obalu a tento zalepí tak, aby nedošlo k jeho samovoľnému otvoreniu. Ak predkladá ponuku
skupina, poverený uchádzač na túto skutočnosť upozorní v ponuke a označí sa na vonkajšom
obale predloženej ponuky ako vedúci člen skupiny uchádzačov na základe splnomocnení
ostatných členov skupiny podpísaných oprávnenými osobami. Splnomocnenia musia byť v
ponuke.
b)
Ponuku pripraví a doručí záujemca v súlade so súťažnými podkladmi. Všetky
požadované doklady musia byť súčasťou ponuky.
c)
Záujemca doručí ponuku osobne alebo poštovou zásielkou, alebo kuriérom
a pod., do sídla DataCentra, na adresu DataCentra. Rozhodujúci je dátum a čas
doručenia ponuky do sídla DataCentra.
d)
Označenie obalu: „neotvárať", a heslo: „Elektrická energia“. Na obale musí byť
adresa a sídlo tak uchádzača, ako aj DataCentra.
e)
Dokladmi, dokumentmi pre účel tohto postupu sú originály (prvopisy) alebo úradne
osvedčené kópie v slovenskom alebo českom jazyku (pri iných jazykoch – sa požaduje úradný
preklad). Doklady, dokumenty vydané záujemcom musia byť podpísané oprávnenou osobou
alebo osobami záujemcu. Doklady, dokumenty vydané inými osobami záujemca nepodpisuje.
f)
Ponuku pri osobnom doručení prevezme v pracovných dňoch od 8 30 hod. do 14 30
hod. kontaktná osoba Ing. Peter Prokeš, za jeho neprítomnosti sekretariát riaditeľa.
g)
Ak bude vytvorená skupina, ponuka musí obsahovať informácie a doklady tejto
skupiny podľa § 37 zákona a určenie kontaktov kontaktnej osoby, ktorá bude v procese
verejného obstarávania skupinu zastupovať (zástupca splnomocneného člena skupiny).
Splnomocnenie člena skupiny musí obsahovať oprávnenie pre jedného člena skupiny prijímať
pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných členov skupiny.
h)
V prípade ak bude prijatá ponuka skupiny, DataCentrum požaduje vytvorenie
novej spoločnosti z členov skupiny pre účel plnenia predmetu zákazky. Takouto spoločnosťou
môže byť verejná obchodná spoločnosť alebo spoločnosť s ručeným obmedzením, alebo
akciová spoločnosť alebo komanditná spoločnosť alebo európska obchodná spoločnosť, resp.
iná, ktorá bude mať právnu subjektivitu (rozhodnutie ostáva na skupine). V takomto prípade
musí byť súčasťou ponuky prísľub každého člena skupiny o tom, že v prípade ak bude ponuka
skupiny v tejto verejnej súťaži prijatá, bude určitá (konkrétne pomenovanie) spoločnosť pre
účel poskytovania služieb vytvorená v lehote viazanosti ponúk, pred uzavretím zmluvy.
i)
Ponuka každého uchádzača bude odoslaná na zverejnenie na internetovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade so zákonom. Z uvedeného dôvodu DataCentrum
požaduje o predloženie kompletnej ponuky okrem listinnej podoby aj elektronicky na CD, alebo
USB kľúči v textovom formáte Word alebo PDF (bez podpisov a pečiatok ale s uvedením mien
a priezvisk podpisujúcich osôb), v podobe ponuky identickou s tou, ktorá sa predkladá
v listinnej podobe, okrem dokladov vydaných inou právnickou osobou.

j)
Ponuka musí obsahovať opis predmetu zákazky, ktorý obsahuje najmä technické
špecifikácie podľa týchto súťažných podkladov a ďalšie funkčné, technické a iné vlastnosti
dodávania predmetu zákazky, ktoré sú nevyhnutné na riadny a úplný opis predmetu zákazky
a plnenia zmluvy. Takýto opis predmetu zákazky víťazného uchádzača bude súčasťou zmluvy.
k)
Ponuka musí obsahovať identifikáciu uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov,
každého člena skupiny. V prípade ak uchádzač má v úmysle využiť na plnenie predmetu
zákazky aj iné osoby, ich identifikáciu tiež jednotlivo uvedie v ponuke: Identifikačný list:
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
(uviesť o akú osobu ide či ide o uchádzača, alebo člena skupiny, alebo subdodávateľa, alebo osoby,
ktorej kapacity sa majú použiť a pod.)

napr.: Uchádzač
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Meno a e-mail na kontaktnú osobu:
Identifikácia môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.
8.

ZÁBEZPEKA. Zábezpeka sa požaduje vo výške 40 000 €.

9.

OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

Otváranie ponúk je verejné. Na otváraní ponúk bude zverejnené meno obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania všetkých uchádzačov, ktorí doručili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií.
Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola
predložená. Komisia z otvárania ponúk spíše zápisnicu a pošle ju všetkým uchádzačom. Na
otváraní sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov, alebo nimi písomne
splnomocnené osoby (splnomocnením sa preukážu osoby na otváraní ponúk, splnomocnenia
ostávajú v DataCentre ako súčasť dokumentácie).
10.

PRESKÚMANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré sú úplné,
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a
v týchto súťažných podkladoch. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje
žiadne obmedzenia, výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami
uvedenými DataCentrom v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných
podkladoch. Vyhodnocovanie ponúk nie je verejné. DataCentrum písomne oznámi všetkým
uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk bezodkladne po ich vyhodnotení.
11.

UZAVRETIE ZMLUVY

a) Zmluva na dodanie tovaru – elektrickej energie (Zmluva o združenej dodávke
elektriny) vrátane distribúcie a zodpovednosti za odchýlky, ktorej súčasťou budú obchodné
a zmluvné podmienky podľa návrhu zmluvy týchto súťažných podkladov, bude uzavretá na
tri roky: 2017 – 2019 podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
Zmluva sa uzavrie až s víťazom v lehote viazanosti. Zmluva môže byť uzavretá len
s uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom
pre verejné obstarávanie.
b) DataCentrum nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ
osoby podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých
technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod.

c) Návrh zmluvy, ktorý bude obsahovať požadované podmienky podľa týchto
podkladov, pripraví víťazný uchádzač doplnením údajov podľa svojej ponuky po uzavretí
vyhodnotenia súťaže na základe písomnej mailovej výzvy od DataCentra. Ponuky
uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, ale budú odoslané na
zverejnenie na UVO. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania oznámenia o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ak nebudú použité
revízne postupy a v lehote viazanosti ponúk, ak neostane v súťaži iba jedna ponuka.
Neúspešným uchádzačom bude oznámené že neuspeli, s uvedením dôvodov neprijatia ich
ponuky.

C.

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať podľa dokladov a
dokumentov požadovaných v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných
podkladoch, v súlade so zákonom.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona. Ich
splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať požadovaný tovar, resp. služby,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu
bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov za štatutárnych zástupcov uchádzača nie
starším ako tri mesiace a súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predložením výpisu z registra trestov za právnickú osobu nie staršie ako
tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženými dokladmi o oprávnení dodávať tovar, resp. poskytovať služby,
zodpovedajúce predmetu zákazky a to:
e) 1: výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra,
e) 2: platné povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 6 ods. 2 písm.
a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), (úradne overená kópia),
f) písm. f, doloženým čestným vyhlásením s uvedením mena a priezviska osoby alebo osôb
oprávnených vydať takéto čestné vyhlásenie a podpisu alebo podpisov uvedených osôb.
Upozornenie:
A. Podľa §152 ods. 1 Zákona, zapísanie podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov
oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 (túto skutočnosť nemusí preukazovať,
komisia si to overí na verejne dostupnej databáze UVO). Ak v zozname podnikateľov ešte nie
je zapísaná podmienka účasti o trestnej bezúhonnosti právnickej osoby, preukazuje túto
skutočnosť uchádzač osobitne podľa bodu 1.2 písm. a). Osobitne sa v ponuke vyžaduje
predložiť aj platné povolenie na podnikanie v energetike podľa bodu e) 2.
B. V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu (JED).
C. Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, uchádzač
musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.
2. Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
zoznamom dodávok za predchádzajúce tri roky pred vyhlásením tejto verejnej súťaže s
uvedením cien (v € s DPH), lehôt dodania (dátum od – do) a odberateľov (identifikácia +
kontakt, mail + tel. č. na zodpovednú osobu pre prípad overenia skutočnosti plnenia zmluvy),
a to v tabuľke podpísanej osobou / osobami oprávnenou v mene uchádzača podľa
obchodného alebo iného registra s čitateľným uvedením mena a priezviska a dátumu
vyhotovenia tohto dokladu. Forma tabuľky sa nestanovuje,
alebo referenciou, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona. Ak odberateľom nie je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dokladom je uvedený
zoznam.
Môže ísť aj o kombináciu uvedených dokladov.

Požaduje sa preukázanie aspoň jedného obchodného prípadu za uvedené obdobie v min.
finančnom objeme 1 000 000 € s DPH.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
podania ponuky, je uchádzač povinný DataCentru preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) zákona,
oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Odôvodnenie: preukázanie schopnosti plnenia zmluvy na základe predchádzajúcich
skúseností.

D.

KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA,
STANOVENIE CENY

Jediným kritériom je najnižšia cena v eurách za 1 MWh s DPH vrátane distribúcie
a spotrebnej dane a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov. Navrhovaná zmluvná
cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Cenu, ktorá je kritériom, ako aj ostatné položky ceny uveďte na jednom zvlášť liste
s názvom: „Návrh na plnenie kritéria“, podpísanou osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača podľa obchodného alebo iného registra s uvedením mena, priezviska a funkcie,
a ak má uchádzač pečiatku, tak aj odtlačkom pečiatky podľa nasledujúcej tabuľky:
Kritérium a stanovenie ceny:
Položka

Názov
Cena silovej elektriny za spotrebovanú elektrinu za 1MWh/EUR –
jednotarif

1

(zahŕňa v sebe náklady na obstaranie elektriny vrátanie nákladov
na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a
primeraný zisk dodávateľa elektriny).

2

Cena za distribúciu elektriny - za výkon MWT

Cena v EUR
na dve desatinné
miesta

na dve desatinné
miesta

Cena za distribučné poplatky za 1 MWh/EUR
3

4

5

6

7

na dve desatinné
miesta

(zahŕňa v sebe náklady na odvod do Národného jadrového fondu,
náklady systému, systémové služby, tarifa za straty pri distribúcii
elektriny)
Cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny za
1MWh/EUR

na dve desatinné
miesta

20 % DPH – za 1MWh /EUR

na dve desatinné
miesta

Spotrebná daň za 1 MWh /EUR

na dve desatinné
miesta

Ďalšie náklady obchodníka nezahrnuté v predchádzajúcich
položkách (uchádzač tu pomenuje a uvedie prípadné ďalšie
konkrétne náklady) za 1 MWh /EUR
Celková cena za 1 MWh /EUR

na dve desatinné
miesta
na dve desatinné
miesta
KRITÉRIUM

Vyplnená tabuľka bude použitá aj ako návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkove. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka nebola vylúčená, splnila podmienky
účasti vo verejnom obstarávaní tejto verejnej súťaže a ktorého cena podľa kritéria bude
najnižšia. Poradie ostatných ponúk sa učí podľa ceny vzostupne od najnižšej ceny po
najvyššiu. V prípade rovnakých celkových cien ponúk uchádzačov za 1 MWh rozhoduje
o poradí vyšší objem preukázaných a doložených obchodných prípadov v € s DPH.

E.

Návrh zmluvy

Zmluvu je možné doplniť podľa víťaznej ponuky uchádzača a v prípade jej iného
doplnenia môže isť len o také doplnenie, ktoré je v prospech kupujúceho alebo
predmetu zákazky.
Súčasťou zmluvy budú aj všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vypracuje víťazný
uchádzač.

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany

1.
1.1.

Objendáavteľ:
DataCentrum
sídlo:
Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
IČO:
151564
v zastúpení:
Ing. Mojmír Kollár, riaditeľ
DataCentrum osvedčuje právo konať na základe rozhodnutia ministra financií č.
20/1995 zo dňa 12.12.1995 a na základe zriaďovacej listiny č. 5270/1995-skr.
z 12.12.1995 je rozpočtovou organizáciou.
(ďalej len “odberateľ“)

1.2.

Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Bankové spojenie:
Kód banky:
IBAN:
Registrácia:
V mene spoločnosti:
(ďalej len „dodávateľ“)

1.3.

Obchodnom registri (alebo inom) Okresného súdu

Odberateľ a dodávateľ ďalej spolu v tejto zmluve len „zmluvné strany“.
2.

Preambula

2.1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže po
splnení postupov zadávania zákazky stanovených zákonom č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskoršieho predpisu.

2.2.

Pre účely tejto zmluvy na dodávku elektriny majú príslušné odborné technické pojmy
a terminológia význam totožný, ako je uvedené v zákone č. 250/2012 Z.z. o regulácii

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v zákone č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o energetike“), vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania
vnútorného trhu s elektrinou (ďalej aj ako „Pravidlá trhu“), v príslušných vyhláškach
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v príslušných vyhláškach a
rozhodnutiach ÚRSO a v ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisoch vrátane ich neskorších zmien a doplnení, prípadne všeobecných záväzných
právnych predpisov ktorými neskôr budú tieto nahradené (ďalej spolu len
„Energetické predpisy“), pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak.
Povinnosť zmluvných strán zmluvy na dodávku elektriny postupovať pri realizácii
dodávky plnenia v súlade s kogentnými ustanoveniami Energetických predpisov
zostáva nedotknutá.
3.
3.1.

Použité pojmy

Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy budú mať v tomto odseku
použité pojmy nasledujúci význam:
3.1.1. Cenová ponuka je určenie ceny plnenia dodávateľa podľa tejto zmluvy tvoriace
prílohu č. 3 tejto zmluvy, pričom je určená ponukou dodávateľa predloženou
dodávateľom vo verejnej súťaži v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, na základe ktorej je uzatvorená táto zmluva.
3.1.2. Doba dodávky elektriny je touto zmluvou určené časové obdobie, v ktorom sa
dodávateľ zaväzuje dodávať elektrinu odberateľovi podľa príslušných
ustanovení zmluvy.
3.1.3. Kritická vada je taká vada plnenia dodávateľa, ktorá je spôsobilá ohroziť
prevádzku informačných systémov prevádzkovaných odberateľom.
3.1.4. Mesačný plán odberu je mesačný rozpis odberu elektriny odberateľom
obsahujúci rozpis odberu elektriny podľa jednotlivých kalendárnych dní
a hodín pre OM.
3.1.5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej aj „OVZ“) sú také mimoriadne a
neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú
mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabránia
alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvných povinností,
vyplývajúcich zo zmluvy. Týmito udalosťami môžu byť najmä živelné
pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia,
havária alebo porucha na energetických zariadeniach a pod. Rovnaké právne
následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ
zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov,
založených touto Zmluvou a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva
3.1.6. OM znamená odberné miesto, pričom v zmysle tejto zmluvy je ním budova
odberateľa nachádzajúca sa na adrese: Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, EIC
kód: 24ZZS8065160000U.
3.1.7. PDS znamená prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pričom ku dňu uzatvorenia
tejto zmluvy predstavuje subjekt: Západoslovenská distribučná, a s., sídlo:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, a to na základe zmluvy

uzatvorenej dňa 19.08.2014, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa
19.08.2014.
3.1.8. Plán odberu je ročný rozpis odberu elektriny odberateľom obsahujúci rozpis
odberu elektriny podľa jednotlivých kalendárnych mesiacov, dní a hodín pre
OM. Plán odberu tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3.1.9. Plnenie dodávateľa je dodanie elektriny a riadne poskytnuté služby podľa tejto
zmluvy.
3.1.10. Špecifikácia OM tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, pričom určuje:
a) technické parametre určeného meradla,
b) parametre elektriny dodávanej cez OM.
3.1.11. Určené meradlo je meracia sústava špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy
(špecifikácia OM).
3.1.12. Štandardy kvality sú požiadavky na kvalitatívnu úroveň dodávky a distribúcie
elektriny odberateľovi stanovené:
a) špecifikáciou OM,
b) vyhláškou č. 275/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3.1.13. Zákon o energetike je zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.1.14. Zmenený plán odberu je plán odberu elektriny odberateľa podľa tejto zmluvy,
ktorý odberateľ zmenil podľa podmienok tejto zmluvy počas trvania doby
dodávky elektriny.
4.
4.1.

Predmet zmluvy

Dodávateľ sa v dobe dodávky elektriny zaväzuje:
4.1.1. dodávať odberateľovi elektrinu,
4.1.2. prevziať zodpovednosť za odchýlku,
4.1.3. zabezpečiť pre dodávku elektriny distribúciu do OM.

4.2.

Dodávka elektriny:
4.2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa opakovane dodávať
odberateľovi dohodnuté množstvo elektriny počas doby dodávky elektriny do
OM pripojeného do sústavy PDS podľa špecifikácie OM;
4.2.2. Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu podľa tejto zmluvy je splnený
prechodom elektriny z distribučnej sústavy v OM;
4.2.3. Miestom odovzdania a prevzatia elektriny, v ktorom dochádza k prevodu
vlastníckeho práva k dodávanej elektrine je meracia sústava PDS a za dodanú
elektrinu je považovaná elektrina, ktorá je nameraná určeným meradlom PDS.

4.3.

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku
4.3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zodpovedať za odchýlku voči
zúčtovateľovi odchýlky. Odberateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za
odchýlku a dodávateľ preberá touto zmluvou za odberateľa zodpovednosť za

odchýlku spôsobenú odberateľom v zmysle všeobecne platného právneho
predpisu upravujúceho pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou;
4.3.2. Dodávateľ má ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní
odchýlok so zúčtovateľom odchýlok (identifikáciu zúťovateľa odchýlok doplní
uchádzač).
4.4.

Distribúcia elektriny
4.4.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť odberateľovi
distribúciu elektriny v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s
užívaním sústavy pre OM;
4.4.2. Dodávateľ elektriny sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene pre odberateľa
prístup do distribučnej sústavy PDS a distribúciu elektriny do OM, do výšky
distribučnej kapacity dohodnutej v zmluve.
4.4.3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu elektriny odberateľovi do OM do
výšky maximálnej rezervovanej kapacity v súlade s uzatvorenou zmluvou
medzi odberateľom a PDS, všeobecne záväznými právnymi predpismi
a prevádzkovým poriadkom PDS, pokiaľ zmluva medzi odberateľom a PDS
neurčuje inak.

4.5.

Odberateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
4.5.1. odobrať dohodnuté množstvo elektriny podľa tejto zmluvy od dodávateľa,
4.5.2. dodržiavať podmienky distribúcie elektriny v súlade s uzatvorenou zmluvou
medzi odberateľom a PDS, všeobecne záväznými právnymi predpismi
a prevádzkovým poriadkom PDS, pokiaľ zmluva medzi odberateľom a PDS
neurčuje inak,
4.5.3. za riadne plnenie dodávateľa uhradiť dodávateľovi cenu dohodnutú v zmysle
príslušných ustanovení tejto zmluvy.

4.6.

(a ďalší opis podľa ponuky víťazného uchádzača)
5.

Doba plnenia dodávateľa

5.1.

Dodávateľ za zaväzuje dodávateľ plnenie dodávateľa podľa tejto zmluvy počas celej
doby dodávky elektriny.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že doba dodávky elektriny je stanovená nasledovne:
5.2.1. od 1.1. 2017 od 00:00 hod. do 31.12. 2019 do 24:00 hod.;
5.2.2. 24 hodín denne počas všetkých 7 dní v kalendárnom týždni.
6.

Špecifikácia dodávky elektriny

6.1.

Dodávateľ sa zaväzuje uskutočňovať plnenie dodávateľa podľa podmienok štandardov
kvality.

6.2.

Dodávateľ nie je povinný dodržať štandardy kvality výhradne v nasledujúcich
prípadoch:
6.2.1. odberateľ odoberá elektrinu s hodnotou induktívneho účinníka mimo rozsahu
úrovne 0,95 – 1,00,

6.2.2. odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na
sústavu stanovené technickými predpismi,
6.2.3. odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu,
6.2.4. v prípade existencie stavu núdze v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. v znení
neskorších predpisov,
6.2.5. v prípadoch existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť.
6.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo elektriny dodávanej podľa tejto zmluvy, ak
táto zmluva neustanovuje inak, je stanovené k prvému dňu dodávky elektriny plánom
odberu.

6.4.

Dodávateľ je povinný na základe tejto zmluvy počas trvania doby dodávky elektriny
uskutočňovať plnenie dodávateľa vo vzťahu k množstvu dodávanej elektriny
v rozsahu:
6.4.1. plánu odberu alebo zmeneného plánu odberu,
6.4.2. mesačného plánu odberu.

6.5.

Odberateľ je oprávnený na základe tejto zmluvy počas trvania doby dodávky elektriny
zmeniť:
6.5.1. plán odberu a to prostredníctvom zmeneného plánu odberu,
6.5.2. mesačný plán odberu a to prostredníctvom nové mesačného plánu odberu.

6.6.

Dodávateľ je povinný uskutočňovať plnenie dodávateľa v súlade so zmeneným
plánom odberu v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
6.6.1. odberateľ doručí zmenený plán odberu dodávateľovi najneskôr do 30.12.
príslušného kalendárneho roku trvania doby dodávky elektriny,
6.6.2. celkové množstvo elektriny, ktoré má na základe zmeneného plánu odberu
odberateľ odobrať bude vyššie alebo nižšie najviac o 10 % z celkového
množstva elektriny uvedeného plánom odberu alebo zmeneným plánom odberu
účinným pre predchádzajúci kalendárny rok doby dodávky elektriny.

6.7.

Množstvo elektriny dodávané dodávateľom odberateľovi v priebehu príslušného
kalendárneho mesiaca doby dodávky elektriny budú zmluvné strany stanovovať pre
každý kalendárny mesiac doby dodávky elektriny prostredníctvom mesačného plánu
odberu doručeným zo strany odberateľa dodávateľovi.

6.8.

Odberateľ k prvému dňu dodávky elektriny stanoví mesačný plán odberu jeho
doručením odberateľovi najneskôr do 15.12.2016, pričom celkové množstvo elektriny,
ktoré má na základe prvého mesačného plánu odberu odberateľ odobrať bude vyššie
alebo nižšie najviac o 10 % z celkového množstva elektriny uvedeného plánom odberu
pre prvý kalendárny mesiac doby dodávky elektriny.

6.9.

Dodávateľ je povinný uskutočňovať plnenie dodávateľa v súlade s príslušným
mesačným
plánom odberu v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich
podmienok:
6.9.1. odberateľ doručí zmenený plán odberu dodávateľovi najneskôr 15 dní pred
koncom kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu,
v ktorom sa má plnenie dodávateľa realizovať na základe mesačného plánu
odberu,

6.9.2. celkové množstvo elektriny, ktoré má na základe mesačného plánu odberu
odberateľ odobrať bude vyššie alebo nižšie najviac o 10 % z celkového
množstva elektriny uvedeného mesačným plánom odberu účinným pre
predchádzajúci kalendárny mesiac doby dodávky elektriny.
6.10. V prípade, že odberateľ nedoručí dodávateľovi mesačný plán odberu podľa
podmienok dohodnutých v tomto článku zmluvy je dodávateľ povinný uskutočniť
plnenie dodávateľa podľa podmienok stanoveným posledne dodávateľovi riadne
doručeným mesačným plánom odberu.
6.11. Zo zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny podľa plánu odberu
alebo zmeneného plánu odberu, je odberateľ pre príslušný kalendárny rok trvania doby
dodávky elektriny povinný odobrať najmenej 80 % množstva elektriny alebo
oprávnený odobrať najviac 120 % množstva elektriny.
6.12. Zo zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny podľa mesačného
plánu odberu je odberateľ pre príslušný kalendárny mesiac trvania doby dodávky
elektriny povinný odobrať najmenej 80 % množstva elektriny alebo oprávnený
odobrať najviac 120 % množstva elektriny.
6.13. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa aj o všetkých
náhlych a neplánovaných zmenách odberu elektriny, spolu s predpokladanou dĺžkou
trvania tejto zmeny odberu. Za náhlu a neplánovanú zmenu odberu elektriny sa
považuje objektívne nepredvídateľná zmena v odbere elektriny, ktorá nastala nezávisle
od vôle odberateľa a odberateľ nebol pri vynaložení všetkého úsilia spôsobilý zmenu
odberu predvídať alebo odstrániť; skutočnosti preukazujúce náhlu zmenu odberu je
odberateľ povinný preukázať dodávateľovi.
7.

Súčinnosť zmluvných strán

7.1.

Zmluvné strany sú si pri plnení tejto zmluvy povinné navzájom poskytnúť súčinnosť
v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie tejto zmluvy a dosiahnutie účelu tejto
zmluvy.

7.2.

Zmluvné strany sa dohodli na sledujúcich podmienkach postupu pri poskytovaní
súčinnosti podľa tejto zmluvy:
7.2.1. Každá zo zmluvných strán sa pre prípad potreby poskytnutia súčinnosti zo
strany druhej zmluvnej strany zaväzuje o túto požiadať na základe písomnej
žiadosti doručenej druhej zmluvnej strane s dostatočným predstihom,
minimálne 10 pracovných dní pred požadovaným termínom poskytnutia
súčinnosti. V prípade potreby poskytnutia súčinnosti v dôsledku mimoriadnej
nepredvídanej udalosti, lehota podľa tohto ustanovenia zmluvy nemusí byť
zachovaná, zmluvná strana je však povinná písomne požiadať druhú zmluvnú
stranu o súčinnosť bezodkladne po tom, čo sa o potrebe poskytnutia súčinnosti
dozvedela.
7.2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v žiadosti o poskytnutie súčinnosti podľa tohto
odseku zmluvy uvedú najmä nasledujúce skutočnosti:
a) termín požadovaného poskytnutia súčinnosti,
b) účel požadovanej súčinnosti,
c) dôvody požadovanej súčinnosti,

d) navrhovaný harmonogram poskytovania požadovanej súčinnosti,
e) rozsah a spôsob požadovanej súčinnosti zo strany druhej zmluvnej strany.
7.3.

Dodávateľ sa zaväzuje požadovať súčinnosť odberateľa výhradne v rozsahu, ktorý
bude v čo najmenšej možnej miere zasahovať do prevádzky informačných systémov
prevádzkovaných odberateľom.

7.4.

V prípade, že odberateľ na základe doručenej žiadosti nadobudne vedomosť, že účel,
ktorý sa má dosiahnuť dodávateľom požadovanou súčinnosťou odberateľa, je možné
dosiahnuť aj inak, je odberateľ oprávnený navrhnúť dodávateľovi iný spôsob
poskytnutia súčinnosti. Návrh odberateľa, upravujúci spôsob poskytnutia súčinnosti
podľa tohto ustanovenia zmluvy je pre podnik záväzný.

7.5.

Odberateľ je v prípade potreby poskytnutia súčinnosti dodávateľovi oprávnený
dodávateľovi ukladať aj ďalšie podmienky neuvedené v tomto bode zmluvy, a to
najmä za účelom splnenia bezpečnostných požiadaviek OM, informačných systémov
prevádzkovaných odberateľom a splnenia podmienok požadovaných vnútornými
prevádzkovými poriadkom odberateľa.
8.

8.1.

Osobitné práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ je povinný uskutočňovať plnenie podľa tejto zmluvy na vlastnú
zodpovednosť a podľa:
8.1.1. príslušných ustanovení tejto zmluvy,
8.1.2. osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi odberateľom a PDS,
8.1.3. prevádzkovým poriadkom PDS, pokiaľ zmluva uzatvorená medzi odberateľom
a PDS neurčuje inak,
8.1.4. podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

8.2.

v súlade so záväznými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.

8.3.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť plnenie dodávateľa alebo akúkoľvek inú časť
plnenia podľa tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluvy neustanovuje inak, na tretiu osobu.

8.4.

Dodávateľ sa zaväzuje:
8.4.1. upraviť dohodnuté množstvo elektriny pre príslušný kalendárny rok alebo
kalendárny mesiac podľa tejto zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy a bez
postihu voči odberateľovi,
8.4.2. zabezpečiť distribučné služby do OM odberateľa do výšky maximálnej
rezervovanej kapacity,
8.4.3. zabezpečiť rezervované kapacity pre OM odberateľa určené plánom odberu,
zmeneným plánom odberu a mesačným plánom odberu,
8.4.4. upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre OM odberateľa na žiadosť
odberateľa v rozsahu určenom plánom odberu, zmeneným plánom odberu
a mesačným plánom odberu, bez sankcií,
8.4.5. zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na OM
odberateľa,
8.4.6. zabezpečiť preskúšanie určeného meradla na žiadosť odberateľa,

8.4.7. že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepostúpi bez súhlasu odberateľa na
iný subjekt, ani ich inak nescudzí.
8.5.

Dodávateľ musí umožniť odberateľovi kontrolu spotreby a ďalšie informácie o
odbernom mieste odberateľa.
9.

Cena a platobné podmienky

9.1.

Cena za plnenie dodávateľa je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so
zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a je to cena pevná.

9.2.

Odberateľ nie je platiteľom DPH.

9.3.

DataCentrum bude hradiť predmet zákazky v eurách.

9.4.

Cena je uvedená aj slovom, pri rozdieloch v cene uvedenej číslom a slovom platí cena
uvedená slovom.

9.5.

Cena za plnenia dodávateľa podľa tejto zmluvy je stanovená cenovou ponukou
dodávateľa tvoriacu prílohu č. 3 tejto zmluvy.. (tabuľka sa vyplní podľa víťaznej
ponuky uchádzača.

9.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za každú 1 MWh/EUR uvedená v cenovej
ponuke je určená nasledovne:
9.6.1. je cenou vrátane všetkých položiek uvedených v cenovej ponuke, vrátane ceny
za prevzatie zodpovednosti za odchýlky ako aj ceny distribúcie elektriny,
pokiaľ táto nie je predmetom osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi
obstarávateľom a PDS, súčasť celkovej ceny netvorí spotrebná daň a DPH,
9.6.2. je priemernou cenou odzrkadľujúcou charakter odberu elektriny podľa plánu
odberu elektriny odberateľa.

9.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každú 1 MWh/EUR sa počas trvania tejto
zmluvy môže zmeniť iba v dôsledku zmeny:
9.7.1. poplatku do Národného jadrového fondu (NJF),
9.7.2. sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH),
9.7.3. sadzby spotrebnej dane.

9.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený zmeniť cenu plnenia
dodávateľa na základe písomného oznámenia odberateľovi doručeného odberateľovi
minimálne 1 mesiac pred účinnosťou zmeny dovolenej zložky ceny plnenia
dodávateľa podľa tejto zmluvy, pričom dodávateľ je každú zmenu ceny plnenia
dodávateľa povinný preukázať listinnými dôkazmi preukazujúcimi oprávnenie zmeniť
cenu plnenia dodávateľa.

9.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že zúčtovacím obdobím ceny plnenia dodávateľa je jeden
kalendárny mesiac doby dodávky elektriny.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu plnenia dodávateľa
na základe:
9.10.1. zálohovej faktúry, pričom zálohovou faktúrou je dodávateľ oprávnený uplatniť
nárok vo výške maximálne 50 % odberu elektriny odberateľa stanoveného pre
príslušný kalendárny mesiac plánom odberu alebo zmeneným plánom odberu a
9.10.2. vyúčtovacej faktúry, ktorú dodávateľ vystaví na základe skutočného odberu

odberateľa za príslušný kalendárny mesiac doby dodávky elektriny.
9.11. Skutočný odber elektriny odberateľa bude zmluvnými stranami určený na základe
vykonaného odpočtu určeného meradla OM potvrdeného zástupcami oboch
zmluvných strán. Presný termín uskutočnenia odpočtu určeného meradla OM bude
určený na základe dohody zástupcov zmluvných strán, pričom tento sa môže
uskutočniť najskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa vyúčtovanie vykoná a najneskôr v 15. deň zástupcov zmluvných
strán, pričom tento sa môže uskutočniť najskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyúčtovanie vykoná.
9.12. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry vystavenej
dodávateľom podľa tejto zmluvy na ťarchu odberateľa je 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry odberateľovi.
9.13. Zálohovú faktúru podľa tohto článku zmluvy sa zaväzuje doručiť dodávateľ
odberateľovi najskôr v 15. deň mesiaca predchádzajúcemu kalendárny mesiac, na
ktorý sa zálohová faktúra platí.
9.14. Vyúčtovaciu faktúru podľa tohto článku zmluvy sa zaväzuje doručiť dodávateľ
odberateľovi najskôr po vykonaní vykonaného odpočtu určeného meradla OM
potvrdeného zástupcami oboch zmluvných strán a najneskôr v 15. deň mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyúčtovacia faktúra vystavuje.
9.15. Všetky faktúry vystavené dodávateľom podľa tejto zmluvy musia spĺňať náležitosti
daňového dokladu, v zmysle príslušných právnych predpisov a nasledujúce údaje:
9.15.1. číslo zmluvy určené odberateľom,
9.15.2. identifikáciu fakturovaného plnenia podľa tejto zmluvy.
9.16. K vyúčtovacej faktúre je dodávateľ povinný pripojiť aj kópiu vykonaného odpočtu
určeného meradla OM potvrdeného zástupcami oboch zmluvných strán.
9.17. V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, prípadne bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, odberateľ je oprávnený v lehote splatnosti
faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie, ktorý vystaví novú faktúru s novou
lehotou splatnosti.
9.18.

Akákoľvek splatná peňažná suma podľa tejto zmluvy sa bude považovať za
uhradenú momentom jej pripísania na účet oprávnenej zmluvnej strany.
10.

Sankcie

10.1. Zmluvné strany sa pre prípad, že odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, vzniká
dodávateľovi nárok na úroky z omeškania vo výške stanovenej Obchodným
zákonníkom platnej k prvému dňu omeškania odberateľa, ktorá sa uplatní počas celej
doby omeškania odberateľa.
10.2. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa uskutočniť plnenie dodávateľa riadne a
včas podľa zmluvy, je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 200,00EUR denne.
10.3.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu
škody prevyšujúcej uhradenú zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného zákonníka

11.

Meranie

11.1. Overovanie určeného meradla sa riadi vyhláškou č. 210/2000 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
11.2. Zásady merania elektriny stanovuje prevádzkový poriadok PDS tvoriaci prílohu č. 4
tejto zmluvy.
11.3. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch
výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva
dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu
odpočtu sú stanovené v prevádzkovom poriadku PDS tvoriaceho prílohu č. 4 tejto
zmluvy.
11.4. Spôsob určenia náhradných hodnôt určeného meradla bude stanovený v zmysle
v rozhodnom čase účinného prevádzkového poriadku PDS tvoriaceho prílohu č. 4 tejto
zmluvy.
12.

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribúcie

12.1. Odberateľ berie na vedomie, že:
12.1.1. dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie prenosu
alebo distribúcie elektriny odberateľovi, ak odberateľ podstatne porušuje
zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia,
12.1.2. dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie prenosu
alebo distribúcie elektriny odberateľovi v prípadoch OVZ,
12.1.3. PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených § 31
ods. 1 písm. e) Zákona o energetike,
12.1.4. PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených
prevádzkovým poriadkom PDS, pokiaľ osobitná zmluva uzatvorená medzi
odberateľom a PDS neurčuje inak,
12.1.5. PDS je povinný miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom
webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia
alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím;
prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný obnoviť distribúciu elektriny
bezodkladne po odstránení príčin; oznamovacia povinnosť nevzniká pri
vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia,
pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20
minút v priebehu 24 hodín; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
vyvinúť primerané úsilie, aby zabránil škodám, ktoré z dôvodu obmedzenia
alebo prerušenia distribúcie elektriny môžu odberateľom elektriny vzniknúť,
12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek iné prerušenie alebo obmedzenie prenosu
alebo distribúcie elektriny odberateľovi okrem prípadov uvedených v tomto článku
zmluvy ako aj nedodržanie štandardov kvality sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy zo strany dodávateľa. .

13.

Reklamačné konanie

13.1. Reklamácia je písomné podanie odberateľa elektriny adresované dodávateľovi, ktorým
sa odberateľ elektriny domáha najmä zodpovednosti dodávateľa elektriny za
nekvalitne poskytnuté plnenie dodávateľa a
zároveň odberateľ požaduje od
dodávateľa elektriny nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a
distribúcie elektriny do OM odberateľa.
13.2. Vzhľadom na charakter prevádzky odberateľa sa zmluvné strany dohodli, že:
13.2.1. na komunikáciu zmluvných strán týkajúcu sa uplatňovanie reklamácie sa
uplatnia príslušné ustanovenia tejto zmluvy o komunikácii zmluvných strán iba
v rozsahu, v ktorom tento článok zmluvy neurčuje osobitné podmienky
komunikácie zmluvných strán,
13.2.2. dodávateľ za zaväzuje poskytnúť odberateľovi službu dispečingu prijímajúcu
reklamácie odberateľa v režime 24x7 (tzn. 24 hodín denne v priebehu všetkých
7 dní kalendárneho týždňa).
13.3. Odberateľ elektriny má právo reklamovať najmä:
13.3.1. štandardy kvality,
13.3.2. odpočet určeného meradla,
13.3.3. fakturáciu plnenia dodávateľa,
13.3.4. prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace
s plnením dodávateľa.
13.4. Podaním, ktorým odberateľ uplatní právo na reklamáciu, odberateľ uvedie:
13.4.1. identifikáciu odberateľa,
13.4.2. identifikáciu a kontaktné údaje osoby oprávnenej konať v mene odberateľa,
13.4.3. identifikáciu zmluvného vzťahu,
13.4.4. identifikáciu OM,
13.4.5. popis vady, ktorej sa reklamácia týka,
13.4.6. určenie, či je predmetom reklamácie kritická vada.
13.5. Reklamáciu uplatní odberateľ bez zbytočného odkladu po zistení odberateľom
vytýkaných vád plnenia dodávateľa.
13.6. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá odberateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie,
dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie odberateľovi ihneď; ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie.
13.7. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote 30 dní od
uplatnenie reklamácie, pričom v lehote vybavenia reklamácie je dodávateľ povinný
doručiť objednávateľovi aj doklad o spôsobe vybavenia reklamácie.
13.8. Pre prípad reklamácie kritickej vady, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom
podmienkach reklamácie:
13.8.1. reklamáciu kritickej vady uplatní odberateľ prostredníctvom prostriedkov
elektronickej komunikácie a to na adresu dispečingu dodávateľa: (doplní

úspešný uchádzač) alebo prostredníctvom telefonického kontaktu dispečingu
dodávateľa prostredníctvom telefónneho čísla: (doplní úspešný uchádzač).
13.8.2. v prípade uplatnenia kritickej vady prostredníctvom prostriedkov elektronickej
komunikácie odberateľ v správe uvedie, že sa jedná o kritickú vadu,
13.8.3. v prípade uplatnenia kritickej vady prostredníctvom prostriedkov
telefonického kontaktu skutočnosť, že sa jedná o reklamáciu kritickej vady
uvedie odberateľ operátorovi dispečingu dodávateľa.
13.8.4. dodávateľ je povinný potvrdiť prijatie uplatnenej reklamácie kritickej vady
ihneď najneskôr v lehote 6 hodín od jej uplatnenia,
13.8.5. dodávateľ je povinný zabezpečiť nástup na odstránenie reklamácie kritickej
vady do 12 hodín od uplatnenia odberateľom,
13.8.6. dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu kritickej vady do 24 hodín od
uplatnenia odberateľom,
13.8.7. v prípade, ak sa ukáže, že reklamáciu uplatnená kritická vada nie je vadou
plnenia dodávateľa, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť odberateľovi maximálnu
možnú súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie prevádzky informačných
systémov odberateľa.
14.
14.1.

Vznik, trvanie, zmena a zánik zmluvy

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.

14.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2019 do 24:00 hod.
14.3. Zánik tejto zmluvy nemá vplyv na vysporiadanie nárokov zmluvných strán po zániku
zmluvy vzniknutých počas doby trvania tejto zmluvy.
14.4. Túto zmluvu je možné meniť iba na základe dodatku uzatvoreného medzi zmluvnými
stranami, a to v súlade s podmienkami stanovenými § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
14.5. Táto zmluva zaniká:
14.5.1. uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy,
14.5.2. dohodou zmluvných strán,
14.5.3. na základe písomného odstúpenia do tejto zmluvy, ktoroukoľvek oprávnenou
zmluvnou stranou a to ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od tejto
zmluvy povinnej zmluvnej strane.
14.6. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany.
14.7. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa sa považuje:
14.7.1.

neposkytovanie plnenia dodávateľa riadne podľa tejto zmluvy a to aj
napriek predchádzajúcej výzve odberateľa na vykonanie nápravy s určením
dodatočnej lehoty nie dlhšej ako 3 dni od doručenia výzvy dodávateľovi,

14.7.2. neodstránenie vád plnenia dodávateľa uplatnených reklamáciou odberateľa

podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy riadne a včas,
14.7.3. opakované porušenie
dodávateľa,

prevádzkového

poriadku

odberateľa

zo

strany

14.7.4. opakované neposkytnutie súčinnosť odberateľov i pri plnení predmetu zmluvy
napriek opakovanej písomnej žiadosti odberateľa doručenej dodávateľovi,
14.7.5. začatie reštrukturalizačného konania dodávateľa, začatie konkurzného konania
na majetok dodávateľa, vedenie exekučného konania na dodávateľa,
14.7.6. ak dodávateľ vedel v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné
predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z
okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že odberateľ nebude mať záujem
na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
14.7.7. existencia dôvodov na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 19 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
14.7.8. v prípade nelegálneho zamestnávania na strane dodávateľa,
14.7.9. stratenie oprávnenia podnikať v energetike – dodávka elektrickej energie na
území Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu
zákazky, pre podnikanie v energetike podľa zákona o energetike,
14.7.10.
neuzavretie alebo neplatnosť rámcovej alebo inej distribučnej zmluvy
s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej
sústavy v relevantnom území počas doby dodávky elektriny,
14.7.11.
neuzavretie alebo neplatnosť zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka
trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy počas doby dodávky
elektriny.
14.8. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany odberateľa sa považuje:
14.8.1.

opakované
neposkytnutie
súčinnosť dodávateľovi pri plnení predmetu zmluvy napriek opakovanej
písomnej žiadosti dodávateľa doručenej odberateľovi,

14.8.2. omeškanie odberateľa s úhradou dohodnutej ceny za plnenie dodávateľa po
dobu viac ako jeden mesiac, pričom dodávateľ je oprávnený od zmluvy
odstúpiť ak odberateľovi bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na
plnenie, nie kratšiu ako 5 pracovných dní, s upozornením, že po uplynutí tejto
lehoty odstúpi od zmluvy.
15.

Zodpovednosť za škodu

15.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu
škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.

15.2.

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu, ktorá im vznikla
v dôsledku porušenia príslušných ustanovení tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia
povinnosti uloženej všeobecne záväzným právnym predpisom

15.3.

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku
vecne nesprávneho, alebo inak chybného pokynu, ktoré dostala od druhej zmluvnej
strany v prípade, že na nesprávnosť takéhoto pokynu druhú stranu písomne upozornila

pred vznikom odpovedajúcej škody.
15.4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za meškanie spôsobené meškaním s
plnením záväzkov druhej zmluvnej strany.
15.5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za meškanie a škodu, spôsobenú OVZ.
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu pokiaľ trvá prekážka, s
ktorou sú tieto povinnosti spojené.
15.6. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu bez
zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti, ktoré bránia riadnemu plneniu zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a
prekonaniu OVZ.
16.

Dôvernosť informácií

16.1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
slobode informácií“). Dodávateľ týmto berie na vedomie a súhlasí so zverejnením
tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
16.2.

Zmluvné strany považujú informácie, o ktorých sa dozvedeli na základe tejto
zmluvy za dôverné a zaväzujú sa o nich zachovať mlčanlivosť, pokiaľ tieto
nepodliehajú povinnému zverejňovaniu podľa zákona o slobode informácií. Zmluvné
strany sa vo vzťahu k dôverným informáciách zaväzujú zabezpečiť zachovanie
mlčanlivosti zamestnancami, alebo spolupracujúcimi tretími osobami.

16.3.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa tohto
článku sa nepoužije pri poskytovaní technických informácií v prípade, ak ide o ich
poskytnutie PDS alebo inej tretej osobe, ktorá je dodávateľom iných služieb pre
odberateľa a tieto informácie sú nevyhnutné pre riadne plnenie tejto zmluvy alebo iné
poskytnutie služby požadovanej odberateľom.

16.4.

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií uvedených v
tomto článku zmluvy orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené
v zmysle zákona na účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo
iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom. Utajenie sa netýka ani
informácií, poskytnutých zmluvnou stranou odborným poradcom dotknutej zmluvnej
strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú viazaní
buď všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej
zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti.

16.5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zabezpečiť a chrániť informácie týkajúce sa
tejto zmluvy pred zverejnením a sprístupnením tretím stranám bez súhlasu druhej
zmluvnej strany tak, ako ochraňuje svoje vlastné informácie podobnej dôležitosti.
16.6. Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy trvá naďalej bez obmedzenia aj po
ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
16.7.

Za dôvernú informáciu nebude pre účely tohto článku považovaná informácia,
ktorá je verejne dostupná alebo neskoršie sa stane verejne dostupnou iným spôsobom
ako porušením tejto zmluvy.

17.

Ochrana osobných údajov

17.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných
pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“).

17.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú .postupovať pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu k
ochrane osobných údajov tak, aby za súčasného splnenia podmienok Zákona o
ochrane osobných údajov boli splnené podmienky tejto zmluvy, prevádzkového
poriadku odberateľa a dosiahnutý účel tejto zmluvy.

17.3. V prípade, že osobitné ustanovenia tejto zmluvy alebo prevádzkového poriadku
odberateľa neustanovujú inak, sú zmluvné strany povinné vo vzťahu k osobám
zastupujúcim zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy zabezpečiť udelenie súhlasu so
spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie tejto zmluvy.
18.
18.1.

Komunikácia zmluvných strán

Akékoľvek oznámenie, informácia, iná korešpondencia a/alebo iný dokument
(vrátane faktúry, výpovede, odstúpenia od zmluvy a iných), posielaný niektorou
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou (ďalej pre účely tohto článku zmluvy aj ako „podanie“), musí byť v písomnej
forme a podpísaný osobou oprávnenou konať za príslušnú zmluvnú stranu alebo v
mene zmluvnej strany, ktorá ju posiela.

18.2. Písomná forma podľa tejto zmluvy je zachovaná aj keď je podanie uskutočnené:
18.2.1.

v listinnej forme,

18.2.2. formou elektronickej pošty (e-mail) prostredníctvom zmluvou učených adries
zmluvných strán,
18.3. Zmluvné strany sa pre doručovanie podaní, ktorých obsahom je zmena alebo zánik
tejto zmluvy dohodli, že tieto podania budú doručovať výhradne v listinnej poštou do
vlastných rúk alebo osobne, pričom písomná forma v týchto prípadoch nie je
zachovaná pre podania doručované formou elektronickej pošty (e-mail).
18.4. Zmluvné strany sa pre doručovanie podaní, ktorých obsahom nie je zmena alebo zánik
tejto zmluvy dohodli, že tieto podania budú doručovať v písomnej forme, pričom
adresátmi podaní budú oprávnené osoby určené v zozname oprávnených osôb, ktorý
tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy.
18.5. E-mailom alebo poštou zasielaný dokument alebo osobne prevzatý dokument sa bude
považovať za náležite doručený:
18.5.1. v prípade elektronickej pošty, ku ktorej zaslaniu dôjde (podľa potvrdenia na PC
odosielateľa) v pracovný deň kedykoľvek pred 16:00 hod. - v deň potvrdenia
zaslania elektronickej pošty (vytlačeným na PC odosielateľa), s výnimkou ak
príjemca/adresát odosielateľa informoval, že má poruchu na systéme príjmu emailov alebo sa e-mail vráti odosielateľovi ako nedoručený/nedoručiteľný,
alebo odosielateľ obdržal automatizovanú správu o neprítomnosti adresáta;
18.5.2. v prípade elektronickej pošty, ku ktorej zaslaniu dôjde (podľa potvrdenia na PC
odosielateľa) v pracovný deň kedykoľvek po 16:00 hod. a/alebo v iný ako
pracovný deň (t. j. v sobotu, nedeľu a/alebo vo sviatok, určený zákonom č.

241/1993 Z. z. ako deň pracovného pokoja) - o 9:00 hod. v najbližší pracovný
deň nasledujúci po dni zaslania (vytlačeným na PC odosielateľa), s výnimkou
ak príjemca/adresát odosielateľa informoval, že má poruchu na systéme príjmu
e-mailov alebo sa e-mail vráti odosielateľovi ako nedoručený/nedoručiteľný,
alebo odosielateľ obdržal automatizovanú správu o neprítomnosti adresáta;
18.5.3. v prípade doporučenej zásielky - na piaty pracovný deň nasledujúci po dni
podania na odoslanie (pričom zásielky sa podávajú na odoslanie z územia
Slovenskej republiky),
18.5.4.

v prípade osobného doručenia v pracovný deň kedykoľvek pred 16:00
hod. - v deň potvrdenia pracovníkom podateľne alebo inou oprávnenou
osobou,

18.5.5.

v prípade osobného doručenia v pracovný deň kedykoľvek po 16:00
hod. a/alebo v iný ako pracovný deň (t. j. v sobotu, nedeľu a/alebo vo sviatok,
určený zákonom č. 241/1993 Z. z. ako deň pracovného pokoja) - o 9:00 hod. v
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni - potvrdenia pracovníkom podateľne
alebo inou oprávnenou osobou. Pre odkazy na čas v tejto Zmluve sa berie do
úvahy stredoeurópsky čas.
Riešenie sporov

19.

19.1. Prípadné spory budú riešiť zmluvné strany predovšetkým dohodou. Ak pri riešení
sporov nedôjde k dohode zmluvných strán, spor bude riešený súdnou cestou.
20.

Záverečné ustanovenia

20.1. Zmluva je vyhotovená v piatich prvopisoch z toho tri sú určené pre odearateľa.
20.2. Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy alebo jej časti je, alebo sa
stane neplatným alebo inak právne nevymáhateľným, potom táto neplatnosť či
nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy alebo jej častí, ak nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy, že
toto ustanovenie alebo jeho časť nie je možné oddeliť od ďalšieho obsahu. V
prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa obe zmluvné strany zaväzujú
neúčinné a/alebo neplatné ustanovenie nahradiť takým ustanovením, ktorého praktické
dôsledky sú čo najbližšie k praktickým dôsledkom a účelu takého ním nahradeného
nevymáhateľného ustanovenia.
20.3. Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť tretej strane bez predchádzajúceho
písomného súhlasu štatutárnych zástupcov druhej zmluvnej strany svoje práva a
záväzky z tejto zmluvy.
20.4. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
20.4.1. Príloha č. 1 - Špecifikácia OM,
20.4.2. Príloha č. 2 - Plán odberu,
20.4.3. Príloha č. 3 – Cenová ponuka,
20.4.4. Príloha č. 4 – Prevádzkový poriadok PDS,
20.4.5. príloha č. 5 – Zoznam oprávnených osôb.
20.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad

s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

F.

ZÁBEZPEKA

1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje, DataCentrum ju stanovuje vo výške 40 000 €. Spôsob
zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač z uvedených možností:
- zložením finančných prostriedkov na účet DataCentra v Štátnej pokladnici SR alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača Záručnou listinou banky.
2. Možnosti a podmienky zloženia zábezpeky:
a)

Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet:

40 000 € musí byť zložených na účet DataCentra vedený v Štátnej pokladnici
Slovenskej republiky, na číslo účtu: 7000092453/8180 variabilný symbol 00002016. V
Štátnej pokladnici nie je možné uskutočniť vklad finančnej hotovosti priamo, ale len cez iné
peňažné ústavy. DataCentrum preto upozorňuje na čas potrebný na prevod. Finančné
prostriedky musia byť pripísané na uvedenom účte DataCentra najneskôr v posledný
deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, do 2400 hod. Túto skutočnosť si komisia
overí z výpisov účtov DataCentra pri vyhodnocovaní ponúk. Doba platnosti zábezpeky
formou zloženia finančných prostriedkov na účet DataCentra trvá až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte DataCentra, v prípade ak
uchádzač zabezpečuje ponuku finančnými prostriedkami najneskôr v posledný deň na
predkladanie ponúk, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
b)

Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača Záručnou listinou:

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Záručná
listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (úradný preklad v slovenskom
jazyku). Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia
lehoty viazanosti s možnosťou jej predĺženia, ak sa predĺži lehota viazanosti.
Záručná listina, je listina pre zabezpečenie ponuky, v ktorej banka písomne vyhlási,
že: „uspokojí DataCentrum so sídlom na Cintorínskej ul. č. 5 v Bratislave (IČO: 151564)
za uchádzača vo výške 40 000 €, ktoré DataCentrum požaduje ako zábezpeku viazanosti
ponuky uchádzača v prípade ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži v predmete zákazky: „Elektrická energia“.
Záručná listina musí obsahovať aj ustanovenie o zabezpečení ponuky v prípadnej
predĺženej lehote viazanosti a ustanovenie o skutočnosti, že platnosť záručnej listiny
automaticky končí dňom uzavretia zmluvy s víťazným uchádzačom.
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, v prípade ak uchádzač skladá zábezpeku
formou bankovej záruky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. Záručná listina musí byť
podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými takúto listinu vystaviť a podpísať,

s čitateľným uvedením mien a priezvisk podpisujúcich osôb a otlačkom pečiatky príslušnej
banky.
3. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky.
Ak uchádzač zložil zábezpeku finančnými prostriedkami na účet DataCentra, bude
vrátená bankovým prevodom na účet, číslo ktoré uvedie uchádzač vo svojej ponuke.
4. Záručná listina sa nevracia, zostáva v DataCentre ako súčasť dokumentácie.
5. Prepadnutie zábezpeky.
Zábezpeka prepadne v prospech DataCentra, ak uchádzač
a)
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
b)
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15. zákona.
6. DataCentrum uvoľní alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho DataCentrum vylúčilo z verejného
obstarávania, alebo DataCentrum zrušilo použitý postup zadávania zákazky,
b)
uzavretia zmluvy.

G.

Jednotný európsky dokument (JED)

s poznámkami pre uľahčenie jeho vypĺňania. Čistý formulár je dostupný na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
(uchádzač vypĺňa od časti II):
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej
únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu
pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie
umožňujúce
jednoznačnú
identifikáciu
postupu
verejného
obstarávania
(napr.
odkaz
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu
pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa3
Názov:

O aké obstarávanie ide?

1

Odpoveď:
[Názov organizácie: DataCentrum
IČO: 151564
Sídlo organizácie: Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Mojmír Kollár, riaditeľ
DataCentra
Telefón: +421 2 59278 213 – sekretariát
Fax: 02/5292 6870 ]
Odpoveď:

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb
a iným zainteresovaným stranám.
2
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na
súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné
informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.
3
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného
obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.

Názov alebo skrátený opis obstarávania4

[Elektrická energia ]

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:

[148/2016 ]

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa
hospodársky subjekt.
Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu
A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE
Identifikácia:
Názov :
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:
Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte
ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je
uplatniteľné.

Odpoveď:
V súlade s Obchodným, Živnostenským, iným...
Platca DPH uvádza IČ DPH ,
Neplatca DPH uvádza IČO
prípadne uvedie daňové identifikačné číslo (DIČ)

Poštová adresa:

V súlade s Obchodným, Živnostenským, iným...

Kontaktné osoby6:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii):

Osoba zodpovedná za VO za uchádzača
[.......................................]
[...............................]
[.....................................]
[...........]
Odpoveď:

Všeobecné informácie:
Je hospodársky subjekt mikropodnik7, malý alebo stredný
podnik?
Počty zamestnancov pod čiarou
Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené8: je
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa,
„sociálny podnik“9 alebo zabezpečí plnenie zákazky
v rámci programov chránených pracovných miest?
Ak áno,
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo
kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených
pracovníkov patria príslušní zamestnanci?
V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt
zapísaný
v úradnom
zozname
schválených
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné
osvedčenie
(napríklad
v rámci
národného
(pred)kvalifikačného systému)?

4

Áno

Nie

Áno

Nie

[...........]

[...........]

Áno

Nie

Tu pozor, či máte všetko v ZHS zapísané pozrieť na
www.uvo.gov.sk
V Slovenskej republike sa úradný zoznam hospodárskych
subjektov = zápis v zozname
hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní

Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
6
Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
5

Neuplatňuje sa

Ak áno:
Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B
a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade
potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte
a podpíšte časť VI.
Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia
a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu
alebo osvedčenia:
b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie
k dispozícií v elektronickom formáte, uveďte:
c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis
alebo osvedčenie a v príslušnom prípade
klasifikáciu získanú v úradnom zozname10:
d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky
požadované podmienky účasti?
a)

a)

[číslo zápisu v ZHS na úrade pre VO]

b) (www.uvo.gov.sk ):

c)

[§ 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom
obstarávaní]
okrem §32 ods.1 b, c

Áno

Nie

d)
zápis v zozname hospodárskych subjektov sa vzťahuje na
preukazovanie podmienok účasti týkajúcich sa len
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a) až f) zákona o
verejnom
obstarávaní.
Odpoveď
v
prípade
hospodárskych subjektov zapísaných v tomto
zozname bude „Nie“
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti
IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby
Ak nie:
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV,
oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby
Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch:

e)

7

Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť
osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na
sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie,
ktoré
verejnému
obstarávateľovi
alebo
obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie
priamo
prostredníctvom
prístupu
do
vnútroštátnej
databázy
v ktoromkoľvek
členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?

ÚVO: K písmenu e): jeho vyplnenie je povinné
vychádzajúc z úpravy zákona o verejnom
obstarávaní. Podľa § 152 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní je verejný obstarávateľ oprávnený
vyžadovať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c)
zákona o verejnom obstarávaní (sociálne poistenie,
zdravotné poistenie a dane).

e)

Áno

Nie

Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných
podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely.
Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná
súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej
ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha
nepresahuje 43 miliónov EUR.
8
Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.
9
To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo
znevýhodnených osôb.
10
Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

potvrdenia
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........][...........]

Forma účasti:
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe
obstarávania spoločne s inými subjektmi11?

Odpoveď:

Áno

Nie

POZOR SKUPINA DODÁVATEĽOV,
KONZORCIUM... §37 zákona
Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.
Ak áno:
a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci
a) [...........]
skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za
osobitné úlohy...):
b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa
b) [...........]
zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:
c) V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:
c) [...........]

Časti
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa
hospodársky subjekt chce uchádzať:

Odpoveď:
[ ]

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU
V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu
obstarávania:
Zastúpenie, ak existuje:
Celé meno;
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú:

Odpoveď:
[...........] ŠTATUTÁR...
[...........]aj je ich viac kopírovať....

Pozícia/zastupujúci:
Poštová adresa:
Telefón:

[...........]
[...........]
[...........]

E-mail:
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):

[...........]
[...........]

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV

11

Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

Dôvera:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov,
aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV
a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

Odpoveď:

Áno

Nie

ÚVO: Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem
§ 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce
sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
ÚVO: Podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač alebo záujemca môže
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využiť finančné zdroje inej osoby a podľa § 34 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca
môže na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby.

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené
informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne vyplnený
a s podpisom príslušných subjektov.
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria
k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných
zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt
obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie
v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov12.

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY
HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYUŽÍVA
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ).
Subdodávatelia:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť
12

Odpoveď:

Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

zákazky tretím stranám?

Áno

Podľa § 41 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ a
obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch
vyžadovať, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Nie

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam
navrhovaných subdodávateľov:
[...........]

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto
oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z
kategórií) z príslušných subdodávateľov.
Časť III: Dôvody na vylúčenie
A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN
V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:
1. Účasť v zločineckej organizácii13;
2. Korupcia14;
3. Podvod15;
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami16;
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu17;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi18;
Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je
členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného
Áno
Nie
orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu,
konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo
rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?
[...........][...........][...........]19

13

Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).
14
Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192,
31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.
15
V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316,
27.11.1995, s. 48).
16
Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v.
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo
navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
17
Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v.
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
18
Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza
rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).
19
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Ak áno, uveďte20:
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6
ide a dôvod odsúdenia,
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;
c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:

a)

dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ]

b) [...........]
c) dĺžku obdobia
bod/body [ ]

vylúčenia.

[...........]

a príslušný

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]21
V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek
existencii relevantného dôvodu na vylúčenie 22 („samo
očistenie“)?
Ak áno, opíšte prijaté opatrenia23:

20

Áno

Nie

[...........]

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
22
V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.
23
Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo
ukazovať primeranosť prijatých opatrení.
21

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Platby daní alebo príspevkov na sociálne
zabezpečenie:
Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne
zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, ako aj
v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?

Ak nie, uveďte:
a) Krajinu alebo príslušný členský štát
b) Príslušnú sumu
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia povinností
1.

Prostredníctvom
súdneho
administratívneho rozhodnutia:

Odpoveď:

Áno

Podmienka účasti – osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. b) a c) zákona o verejnom
obstarávaní
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
Dane

Príspevky na
zabezpečenie

a) [...........]
b) [...........]

a) [...........]
b) [...........]

Je rozhodnutie konečné a záväzné?

-

Uveďte dátum
a rozhodnutia.

-

2.

sociálne

alebo
c1)

-

Nie

odsudzujúceho

rozsudku

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje
priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia
vylúčenia:

Áno

Nie

Áno

Nie

c1)

Áno

Áno

- [...........]

- [...........]

- [...........]

- [...........]

c2) [...........]

c2) [...........]

Nie
Nie

Inými prostriedkami? Spresnite:

d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti
tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu
s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky
na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek
prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte
podrobnosti:
[...........]
Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo
príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné
v elektronickom formáte, uveďte:

Áno

Nie

Ak áno, uveďte
podrobnosti:
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu)24:
[...........][...........][...........]

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO
POCHYBENIA25
Upozorňujeme,
24
25

že

na

účely

tohto

obstarávania

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.

mohli

byť

niektoré

z nasledujúcich

dôvodov

na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo
vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné
pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.
Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu,
konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia
Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí,
svoje povinnosti v oblasti environmentálneho,
sociálneho a pracovného práva26?

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto
situácií:
a) úpadok, alebo
b) konkurz alebo likvidácia, alebo
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo
d) je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej
z podobného konania podľa vnútroštátnych
zákonov a iných právnych predpisov27 alebo
e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo
f) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?

Ak áno:
- Uveďte podrobné informácie:
- Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt
napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa
zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá
a opatrenia týkajúce sa pokračovania
podnikateľskej činnosti za týchto okolností 28?
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:
26

Odpoveď:

Áno

Nie

Podmienka účasti – osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejného
obstarávania sa môže hospodársky subjekt zúčastniť, ak
sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od
vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti
ochrany životného prostredia, sociálneho
práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená
sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ preukázať. Ak tieto povinnosti
porušil a prijal potrebné opatrenie na nápravu, je potrebné
ich uviesť.
Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa
preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu
na vylúčenie („samo očistenie“)?
Áno ☐
Nie ☐
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]

Áno

Nie

Podmienka účasti – osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Hospodársky subjekt týmto preukazuje, že sa nenachádza
v niektorej zo situácii: nebol na jeho
majetok vyhlásený konkurz, nie je reštrukturalizácii, nie
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku (okrem písm. d) až f), nakoľko takéto situácie
zákon o verejnom obstarávaní neupravuje).
- [...........]
- [...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):

Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo
v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
27
Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.
28
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených
pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však
hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

[...........][...........][...........]
Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného
pochybenia29?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Áno

Nie

Podmienka účasti – osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní – verejného obstarávania sa môže
hospodársky subjekt zúčastniť, ak sa nedopustil
v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného
obstarávania
závažného
porušenia
profesijných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať. Z pojmu profesijná povinnosť
je možné vyvodiť, že ide o povinnosť,
ktorá sa viaže k určitému povolaniu, napr. stavovské
predpisy profesijných komôr.
[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?

Áno

Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť
hospodársku súťaž?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Áno

Nie

Dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o
verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt týmto vyhlasuje, že neuzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž, len ak je v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako
výzva na súťaž uvedený tento dôvod
vylúčenia.
[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?
Áno ☐
Nie ☐
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte
záujmov30 z dôvodu jeho účasti na postupe obstarávania?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci
s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným
29

Áno

Nie

Dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní konflikt záujmov podľa § 23
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami
[...........]

Áno

Nie

V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných
podkladoch.
30
Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?

Dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného
obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie
hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných
trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia
podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu;
verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto
vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi
možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia
žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných
trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení
nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže
[...........]
Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca
verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka
s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva
bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo
iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto
predchádzajúcou zákazkou?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Áno

Nie

[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?

Áno

Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:
a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri
predkladaní informácií vyžadovaných na
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie
alebo splnenia podmienok účasti;
b) nezadržal takéto informácie;
c) môže
bezodkladne
predložiť
podporné
dokumenty
požadované
verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom a
d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces
verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné
informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité
výhody v rámci postupu verejného obstarávania,
alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce
informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na
rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo
zadania zákazky?

Áno

Nie

Dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. c), d) a e)
zákona o verejnom obstarávaní.
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú
nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného
obstarávania
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu
poskytli neoprávnenú výhodu
c)

Hospodársky subjekt potvrdí uvedené skutočnosti
zaškrtnutím možnosti „Áno.“ V opačnom
prípade upozorňujeme, že verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ vylúči uchádzača alebo
záujemcu z verejného obstarávania

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH
PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO
OBSTARÁVATEĽA
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré

Odpoveď:

sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch?
Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom oznámení
alebo v súťažných podkladoch dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

Áno

Nie

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]31
- nebol odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný
čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe [§ 32 ods. 1 písm. a)] a
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu
(ukladá
Úrad
pre
verejné
obstarávanie,
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a súd).
Zoznam osôb so zákazom sa nachádza na webovom
sídle Úradu pre verejné obstarávanie
[§ 32 ods. 1 písm. f)],
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu
[§ 32 ods. 1 písm. e)].
Začiarknutím „Áno“ je si uchádzač vedomý tejto
skutočnosti. „Samoočisťovacie“ opatrenie podľa
§ 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní je možné
využiť len v prípade, ak bol uchádzač odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním alebo trestný čin machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne
dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt
samočistiace opatrenia?
Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:

Áno

Nie

[...........]
Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :
α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI
Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
uviedol
v príslušnom
oznámení
alebo
súťažných
podkladoch
uvedených
v oznámení,
že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:
Splnenie všetkých podmienok účasti

Odpoveď

Spĺňa požadované podmienky účasti:

Áno

Nie

A: VHODNOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky
účasti.

31

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Vhodnosť
1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo
obchodných registroch vedených v členskom štáte,
v ktorom má hospodársky subjekt sídlo32:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

Odpoveď
[obchodnom, živnostenskom, inom...........]
Podmienka účasti – osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

2.

V prípade zákaziek na poskytnutie služieb:
je osobitné povolenie alebo členstvo
v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo
možné poskytovať príslušné služby v krajine
usadenia hospodárskeho subjektu?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

Áno

Nie

Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide
a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: [...........]

Áno

Nie

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní finančné a ekonomické postavenie
sa preukazuje spravidla predložením prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky
účasti.
Ekonomické a finančné postavenie
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho subjektu
za niekoľko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom
oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto:

Odpoveď:
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

A/alebo
1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu
za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení
alebo súťažných podkladoch je takýto33:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:
2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu
v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá
je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je
takýto:

(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

A/alebo

32

Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.
33

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu
v danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch
je takýto34:

(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

3.

V prípade, že informácie týkajúce sa obratu
(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií za celé
požadované obdobie, uveďte dátum, ku ktorému bol
hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal
vykonávať svoju činnosť:

4.

Pokiaľ ide o finančné ukazovatele35 uvedené
v príslušnom oznámení alebo v súťažných
podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že
skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je
takáto:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:
5.

Poistená suma poistenia náhrady škôd
vyplývajúcich z podnikateľského rizika
hospodárskeho subjektu je takáto:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:
6.

Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo
finančné požiadavky, ktoré by mohli byť stanovené
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch,
hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x a y36 – a
hodnota):
[...........],[...........]37

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........],[...........] mena

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Technická a odborná spôsobilosť

34

Odpoveď:

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
36
Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
37
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
35

1.a) Len v prípade verejných zákaziek na
stavebných prác:

uskutočnenie

Počas referenčného obdobia38 hospodársky subjekt
vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu:

Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého
vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác
dostupná elektronicky, uveďte:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch):
[...........]
Stavebné práce :
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť sa preukazuje
zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok.

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie
tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb:
Počas referenčného obdobia39, hospodársky subjekt
doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo
poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri
zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy
a príjemcov, či už verejných alebo súkromných40:

2.

Hospodársky subjekt môže požiadať týchto
technikov alebo technické orgány41, najmä tých,
ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:
V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť
využiť týchto technikov alebo technické orgány na
vykonanie práce:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch):
[...........]
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť sa preukazuje
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; dokladom je referencia,
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona.
opis
sumy
dátumy
príjemcovia
[...........]
V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré
priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa
stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre
obstarávanie.
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní.

38

Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.
Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.
40
Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať
verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.
41
V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.
39

c)

3.

Hospodársky subjekt využíva tieto technické
zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality
a jeho výskumné zariadenia sú:

4.

Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení zákazky
uplatňovať tento systém riadenia dodávateľského
reťazca a sledovací systém:

5.V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré
majú byť dodané alebo poskytnuté, alebo výnimočne
v prípade výrobkov alebo služieb, ktoré sú
požadované na osobitný účel:
Hospodársky subjekt umožní vykonanie kontrol42
výrobných kapacít alebo technickej spôsobilosti
hospodárskeho subjektu a v prípade potreby
študijných a výskumných prostriedkov, ktoré má
k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení.

42

údajmi o technikoch alebo technických orgánoch,
najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu
kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom
vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide
o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa
môže uchádzač alebo záujemca obrátiť
so žiadosťou o vykonanie týchto prác,

[...........]
[...........]Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní
d) opisom technického vybavenia, študijných
a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie
kvality,
[...........]Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. k) zákona o
verejnom obstarávaní
k) údajmi
o riadení
dodávateľského
reťazca
a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo
záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy
alebo koncesnej zmluvy,

Áno

Nie

Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. e) a f) zákona o
verejnom obstarávaní
e) ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo
tovary určené na osobitné účely, kontrolou
výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu
vykonanou verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným
orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu
a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné,
kontrolou študijných a výskumných prostriedkov,
ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných
kontrolných opatrení,
f) ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné
účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača
alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo
v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné,
kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré

Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.

sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných
opatrení,
6.Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie a odbornú
kvalifikáciu:
Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ,
a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch)
b) jeho riadiaci pracovníci:
a)

Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní.
h)uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy
alebo koncesnej zmluvy,
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní.
g)ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
vyhodnotenie ponúk,
a)

7.

8.

Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky
schopný uplatňovať tieto opatrenia
environmentálneho riadenia:
Ročný priemerný počet zamestnancov
hospodárskeho subjektu a počet riadiacich
pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:

[...........]

b) [...........]
[...........]
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom
obstarávaní
i)ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi
o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte
riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky
Rok, ročný priemerný počet zamestnancov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],

9.

Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie
bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na
realizáciu zákazky:

10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať
subdodávateľom43 túto časť (t. j. percento)
zákazky:
43

Rok, počet riadiacich pracovníkov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........]
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom
obstarávaní
j)údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom
vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií
na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie
služby,
[...........]
Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že
časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity

Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva
kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný
európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto
subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky
dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.
Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom
obstarávaní.
l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
11. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:
Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky,
opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku
ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti.
V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov
okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať
požadované osvedčenie o pravosti.
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
m)ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých
pravosť musí byť overená, ak to verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

Áno

Nie

Áno

Nie

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
12. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:
Môže hospodársky subjekt predložiť požadované
osvedčenia vydané oficiálnymi ústavmi alebo
agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú
priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode
výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na
technické špecifikácie alebo normy, ktoré sú
stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných
podkladoch?

Podmienka účasti - technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod. 2 zákona o
verejnom obstarávaní
m)ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
2. certifikátmi
alebo
potvrdeniami
s jasne
identifikovanými
odkazmi
na
technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa
na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo
určenými orgánmi s právomocou posudzovať
zhodu.

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné
prostriedky možno poskytnúť.
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

Áno

Nie

[...........]
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia
kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.
Systém zabezpečenia kvality a normy
environmentálneho manažérstva
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia
vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že
hospodársky subjekt spĺňa požadované normy
zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so
zdravotným postihnutím?

Odpoveď:

Áno

Nie

Systém environmentálneho manažérstva podľa § 36
zákona o verejnom obstarávaní.

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality
možno poskytnúť:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:

[...........][...........]

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia
vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že
hospodársky subjekt spĺňa požadované systémy alebo
normy environmentálneho manažérstva?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem
environmentálneho manažérstva možno poskytnúť:

Áno

Nie

[...........][...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom
formáte, uveďte:
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť
počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa
môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je
potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených
v oznámení.
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:
Zníženie počtov
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť

Odpoveď:
[...........]

počet záujemcov, a to týmto spôsobom:
V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné
formy listinných dôkazov, pri každom uveďte, či má
hospodársky subjekt požadované dokumenty:

Áno

Nie

45

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných
dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte44, uveďte
pre každý z nich:
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]46
Časť VI: Záverečné vyhlásenia
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli
uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy
listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na
základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná
bezplatne47, alebo
b) najneskôr do 18. októbra 201848 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú
dokumentáciu k dispozícii.
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným
dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú
časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte
postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie,
referenčné číslo)].
Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........]

Koniec súťažných podkladov
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Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
46
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
47
Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán
alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto
prístupom.
48
V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.
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