
VÝZVA 

na predkladanie ponúk  

 
pre zabezpečenie zákazky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 

9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.) na dodávku tovaru:  

„Dodávka elektrickej energie pre mestskú časť Košice-Staré Mesto". 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mestská časť Košice-Staré Mesto 

Sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice  

IČO: 00690937 

Telefón: 055/6222026 Fax:: 055/6224287 

Stránkové dni/pracovná doba:  Po, Ut, Št 7,30 - 16,00 

St 7,30 – 17,00 

Pi 7,30 – 12,00 

Kontaktná osoba: e-mail: Ing. Emil Chytráček, emil.chytracek@kosice-city.sk 

2) Typ zmluvy:  

Zmluva na dodávku elektrickej energie pre mestskú časť Košice-Staré Mesto na rok 2015 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice  

4) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

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 1.1.2015 do 31.12.2015, v súlade s vyhláškou URSO 275/2012  zo dňa 

5.9.2012 (vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberateľa za odberné miesta a 

zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a ostatných služieb spojených s použitím 

sústavy....)  do odberných miest odberateľa, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy 

5) Číselný kód CPV - Slovník spoločného obstarávania: 09310000-5 – Elektrická energia  

6) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie  

7) Predpokladaná hodnota zákazky: 19.900 €  bez DPH 

8) Variantné riešenie: nie  

9) Elektronická aukcia: nie 



10) Lehota na dodanie predmetu zákazky: od 1.1.2015 do 31.12.2015 

11) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

Dňa 13.11.2014 12,00 hod.  

12) Ďalšie podmienky pre predkladanie cenových ponúk:  

a. ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku a v eur vrátane DPH (v prípade, že 

oslovený dodávateľ nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke),  

13. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr, 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia.  

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

 odbornosť a komplexnosť služieb 

 garancie 

 najnižšia cena s DPH/bez DPH 

15. Požadované doklady  

a. výpis z obchodného registra, (nie starší ako 3 mesiace) alebo živnostenské oprávnenie  

b. Uchádzač musí byť držiteľom platného povolenia na podnikanie v energetike podľa 

zákona č. 251/2012 Z. z,  ktorým preukazuje, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou 

licenciou na dodávku elektrickej energie. 

c. Uchádzač musí byť držiteľom rozhodnutia o pridelení EIC kódu, ktorým preukazuje, že je  

subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného zákona o energetike  

d. Uchádzač musí mať uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľom odchýlok, čo doloží čestným  

vyhlásením s uvedením zmluvného partnera, jeho identifikačných a kontaktných údajov, 

čísla zmluvy a dátumu jej uzavretia.  

16. Preskúmanie ponúk 

Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k ich vyhodnoteniu, preskúma, či 
všetky predložené ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka: 

 obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti  

 obsahuje všetky náležitosti určené v týchto súťažných podkladoch. zodpovedá pokynom 
a dokumentom uvedeným v týchto súťažných podkladoch. 

 skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám súťažných 
podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s uvedenými dokumentmi. Ostatné ponuky budú vylúčené. 

17. Ostatné podmienky  

MČ s i vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti rozhodnutiu MČ nie je možné 

podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 





1 Názov a adresa odberného miesta:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré mesto, 

Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000059430M

Hlavný istič: 3x160 A

Ročná práca (MWh): 78,5

Napäťová hladina: NN

Spôsob odpočtu a typ merania: meranie C

2 Názov a adresa odberného miesta:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré mesto, 

Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice
EIC kód odberného miesta: 24ZVS00000521970

Hlavný istič: 3x100 A

Ročná práca (MWh): 18

Napäťová hladina: NN

Spôsob odpočtu a typ merania: meranie C

3 Názov a adresa odberného miesta:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré mesto, 

Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000008604D

Hlavný istič: 3x25 A

Ročná práca (MWh): 5,1

Napäťová hladina: NN

Spôsob odpočtu a typ merania: meranie C

4 Názov a adresa odberného miesta:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré mesto, 

Strojárenská č.4, 040 01 Košice
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000031570L

Hlavný istič: 3x63 A

Ročná práca (MWh): 12,1

Napäťová hladina: NN

Spôsob odpočtu a typ merania: meranie C

5 Názov a adresa odberného miesta:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré 

mesto,Strojárenská č.4, 040 01 Košice
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000027365Z

Hlavný istič: 3x50 A

Ročná práca (MWh): 8,2

Napäťová hladina: NN

Spôsob odpočtu a typ merania: meranie C

6 Názov a adresa odberného miesta: Domček pre správcu trhu, Hradbová ul, 040 01 Košice

EIC kód odberného miesta: 24TVS0000671383S

Hlavný istič: 3x25A

Ročná práca (MWh): 0,53

Napäťová hladina: NN

Odberné miesta 

 

 

 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ, URČENÝCH NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Údaje o uchádzačovi, 

ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní ponúk 

(výplní uchádzač) 

 

1. Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

 

2. Adresa sídlo alebo miesta podnikania:  

 

3. Plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

 

cena v EUR bez DPH za 1 MWh ................ EUR 

DPH ................ EUR 

cena v EUR s DPH za 1 MWh ................ EUR  

 

 

_______________ dňa _______ 2014  

 

 

__________________________________________ 

podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo 

člena štatutárneho orgánu alebo iného  

zástupcu uchádzača, oprávneného 

konať v mene uchádzača 

. 

 

 

 


