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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Košice-Staré Mesto

IČO: 00690937

Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad mestskej časti Košice-
Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice

Kontaktná osoba: Ladislav Šarocký

Mobil: +421 903720991

Telefón: +421 556827124

Fax: +421 556224287

E-mail: spravne@kosice-city.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.kosice-city.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.kosice-city.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iný predmet činnosti



Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Dodávka elektrickej energie pre mestskú časť Košice-Staré Mesto

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

Kúpa.

Hlavné miesto dodania tovarov: Košice. Odberné miesta mestskej
časti Košice-Staré Mesto špecifikované v súťažných podkladoch v
bode 2.2..

NUTS kód:

SK042.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Dodávka elektrickej energie z NN siete v jednotarife v dohodnutom
ročnom množstve a čase formou združenej dodávky do odberných
miest mestskej časti Košice-Staré Mesto na zmluvné obdobie od
1.1.2011 do 31.12.2011, prevzatie zodpovednosti za odchýlku za
odberateľa za odbernémiesta a zabezpečenie distribúcie elektrickej
energie a ostatných služieb spojených s použitím sústavy do
odberných miest odberateľa. 

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09310000-5. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie v objeme 945 MWh pre
všetky odberné miesta spolu 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 



Hodnota: 160 000,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v intervale .

Začatie: 1. 1. 2011

Ukončenie: 31. 12. 2011

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Nevyžaduje sa.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného
obstarávateľa. Odber elektrickej energie pre odberné miesto Mestská
krytá plaváreň bude fakturovaný v mesačnom fakturačnom období
podľa skutočného odberu. Odber z ostatných odberných miest bude
fakturovaný štvrťročne zálohovo, pričom dodávateľ po ukončení
fakturačného obdobia zohľadní v konečnej ročnej faktúre rozdiel
medzi fakturovanou a skutočne prijatou sumou od odberateľa. Lehota
splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia odberateľovi. Ostatné
ustanovenia sú obsiahnuté v časti 1. v bodoch 6.5. a 6.6. súťažných
podkladov. 

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
Skupina utvorená na uskutočňovanie predmetu zákazky, ktorej
ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy
podľa bodu 28.1. časti 8. súťažných podkladov právnu formu v zmysle
Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne overených kópií podľa § 26 od. 2, písm. a) až e) citovaného



zákona. Tieto doklady môže uchádzač v súlade s § 128 ods. 1
citovaného zákona nahradiť predložením úradne overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného
Úradom pre verejné obstarávanie. 

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží potvrdenie každej
banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, v ktorom banka potvrdí, že
uchádzač je schopný plniť finančné záväzky. Potvrdenie nesmie byť
staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. Výpis z účtu sa za
potvrdenie nepovažuje. K vyjadreniu doloží uchádzač čestné
vyhlásenie, že nemá vedené účty v iných bankách okrem tej/tých, od
ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Od
uchádzača sa požaduje predložiť kladné vyjadrenie banky/bánk, v
ktorých má vedený účet, z ktorého musí byť zrejmé, že za obdobie
roka 2009 nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje
záväzky voči banke, že dodržuje splátkový kalendár v prípade
splácania úveru a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným
konaním.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a) uchádzač predloží platné doklady,
registrácie a povolenia na podnikanie v energetike v súlade s § 5 ods.
2, písm. a) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov, nariadení vlády a súvisiacej legislatívy o splnení
podmienok a registrácií pre dodávky elektriny a súvisiacich služieb, a
to v origináli alebo overenej kópii b) uchádzač predloží čestné
vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že má uzavretú zmluvu
na rok 2010 a že zahájil rokovanie o uzatvorení zmluvy, resp. uzavrel
zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a
prístupe do distribučnej sústavy v roku 2011 na vymedzenom území
Košického kraja a to v origináli alebo overenej fotokópii. c) uchádzač
predloží čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že zahájil
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy rokovania o uzatvorení
zmluvy o zúčtovaní odchýlky na rok 2011 resp. má uzavretú takúto
zmluvu a že na rok 2010 má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy
uzavretú zmluvu o zúčtovaní odchýlky a to v origináli alebo overenej
kópii. d) uchádzač predloží zoznam odberateľov, ktorým uchádzač
dodal v roku 2009 elektrinu a dodáva elektrinu v roku 2010. V tomto
zozname uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu
odberateľa elektriny, obdobie realizovaných dodávok elektriny, objem
elektriny v MWh dodaný v roku 2009 a zmluvný objem elektriny v
MWh na rok 2010, meno, priezvisko, telefón a e-mail kontaktnej
osoby u odberateľa, u ktorej je možné overiť uvedené informácie.
Uvedené skutočnosti musí potvrdiť oprávnená osoba odberateľa



svojím podpisom a odtlačkom pečiatky odberateľa s uvedením mena,
priezviska, funkcie a dátumu vydania potvrdenia. V prípade ak
uchádzač podniká kratšie ako stanovené obdobie predloží vyššie
uvedený zoznam za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): a)
splnenie podmienky, že uchádzač je oprávnený podnikať v energetike
podľa platnej legislatívy. b) splnenie podmienky, že uchádzač má
uzavretú zmluvu na rok 2010 a že zahájil rokovania o uzatvorení
zmluvy, resp. uzavrel zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej
sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy v roku 2011 na
vymedzenom území Košického kraja. c) splnenie podmienky, že
uchádzač začal rokovania o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky
účastníka trhu na rok 2011, resp. má uzatvorenú takúto zmluvu s
prevádzkovateľom prenosovej sústavy a je účastníkom trhu s
elektrinou v roku 2010. d) splnenie podmienky, že uchádzač v roku
2009 dodal elektrinu minimálne 5 odberateľom, a to každému z nich v
objeme minimálne 1 000 MWh, a v roku 2010 má uzatvorenú zmluvu
o dodávke elktriny minimálne s 5 odberateľmi, a to s každým z nich v
objeme minimálne 1 000 MWh, resp. alikvótnu časť, ak uchádzač
začal podnikať neskôr ako je sledované obdobie. 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces využívajúci elektronické
zariadenia na predkladanie nových cenových ponúk upravených
smerom nadol. Pri elektronickej aukcii sa neuplatňuje § 41 zákona o
verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka
splní určené kritérium - najnižšiu cenu za predmet zákazky. Po
prvotnom posúdení ponúk komisiou verejný obstarávateľ vyzve
všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili všetky požadované
formálne požiadavky a boli prijaté, aby sa zúčastnili elektronickej
aukcie. Administrátor po obdržaní prihlášky zašle uchádzačovi



desaťmiestny prístupový kľúč, prosredníctvom ktorého bude môcť
uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene. Elektronická aukcia má dve
kolá; medzikolo a súťažné kolo. V medzikole sa uchádzači oboznámia
s priebehom elektronickej aukcie a jej pravidlami, s pravidlami
predlžovania súťažného kola a dobou platnosti prístupových kľúčov.
Skontrolujú si správnosť zadaných vstupných hodnôt. Každý
uchádzač vidí iba svoju ponuku. V medzikole nemôžu meniť svoje
ponuky. V súťažnom kole bude prebiehať elektronická aukcia on-line.
Elektronická aukcia sa skončí uplynutím časového limitu 20 min.,
alebo ak dôjde k vypršaniu času nadstaveného zmenou ceny v
posledných 2 minútach aukcie a žiaden z uchádzačov už nepredloží
novú cenu upravenú smerom dole. Po skončení súťažného kola si
uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu elektronickej aukcie.
Ďaľšie informácie o priebehu elektronickej eukcie sú uvedené v časti
6 súťažných podkladov. 

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
2010/01342

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 18. 10. 2010. Čas: 11.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 28. 10. 2010. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 31. 12. 2010

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 28. 10. 2010. Čas: 14.00 h. 

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto,
Hviezdoslavova č. 7, Košice, miestnosť č. 124 (zasadačka) na 1.
poschodí

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Ďaľšie podmienky účasti sú uvedené v časti 5 v
bode 21.6. súťažných podkladov.



ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 
1/ V prípade, že úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená
zmluva stratí v priebehu jej plnenia schopnosť plniť zmluvný záväzok,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do rokovacieho
konania bez zverejnenia s uchádzačom, ktorého ponuka sa pri
vyhodnotení umiestnila ako ďaľšia v poradí. 2/ Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania
podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. 3/ Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá presiahne predpokladanú
hodnotu predmetu zákazky.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
28. 9. 2010


