
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 24 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.9.2018 

 

 

Názov materiálu: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka elektrickej 

energie na rok 2019 

 

 

Obsah materiálu:  - dôvodová správa 

- príloha č. 1 – objednávkový formulár 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje: 

v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva  v Trebišove č. 92/2015 zo dňa 05.10.2015  

verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – Združená dodávka elektrickej 

energie na rok 2019, s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 250 500,- EUR s DPH, 

s využitím elektronického trhoviska, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto  

uznesenia. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovali: Ing. Miroslav Eliáš, referent pre správu majetku                                                                   

                     Ing. Mária Vargová, referent pre verejné obstarávanie 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 10.9.2018 

 

 

 predkladateľ 

 
 



 

Dôvodová správa 

 
 

 

 

Dňa 8.12.2017 bola prostredníctvom elektronického trhoviska medzi Mestom Trebišov ako 

objednávateľom a Energie2, a.s. ako dodávateľom uzavretá zmluva na združenú dodávku 

elektrickej energie na rok 2018. Táto zmluva končí dňa 31.12.2018. Z dôvodu zabezpečenia 

plynulosti dodávok elektrickej energie  predkladáme materiál na realizáciu verejného 

obstarávania na podlimitnú zákazku s názvom – Združená dodávka elektrickej energie na 

rok 2019.  

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 250 500,- EUR s DPH a bola stanovená na 

základe celkových nákladov rovnakého tovaru a služieb, ktoré boli obstarané 

v predchádzajúcom období, upravených o očakávané zmeny v množstve a v hodnote 

v nasledujúcich 12 mesiacoch. 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 23.8.2018 

Spracoval: Ing. Miroslav Eliáš, referent pre správu majetku 

 

 



Príloha č. 1 

 

Objednávkový formulár  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa – objednávateľa: 

 

Mesto Trebišov 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

IČO:     00 331 996 

DIČ:     202 077 3590 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 
 

3. Kľúčové slová: 

 

elektrická energia, elektrina, prenos elektriny, distribúcia elektriny 

 

4. CPV kódy: 

 

09310000-5 – Elektrická energia 

60000000-8 – Dopravné služby 

 

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť): 

- zákazka na dodanie tovaru,  

- zákazka na poskytnutie služieb, 

- zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

 

6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 12 mesiacov na odberné miesta (OM) 

špecifikované objednávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa 

v OM a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie v kvalite zodpovedajúcej technickým 

podmienkam  prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).  

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým 

podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška č. 24/2013 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a 371/2016 Z. z.). 

Dodávateľ je povinný dodávať elektrickú energiu do odberných miest (OM) objednávateľa, 

pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie odberného zariadenia do 

distribučnej sústavy a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom 

distribučnej sústavy. 

 

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Technické vlastnosti Jedno

tka 

Minimum Maximum Presne 

Predpokladaný ročný odber el. energie - 

produkt verejné osvetlenie (VO) NN 

kWh   842 954 

Predpokladaný ročný odber el. energie - 

produkt jednotarifný (1T) NN  

kWh   143 092 



Predpokladaný ročný odber el. energie  - 

produkt dvojtarifný (2T) NN 

kWh   214 761 

Predpokladaný ročný odber el. energie - 

produkt dvojtarifný (2T) – nízka tarifa 

20 hod. denne  

kWh   19 516 

Predpokladaný ročný odber el. energie - 

produkt dvojtarifný (2T)  - VN 

kWh   43 465 

Názov Hodnota/charakteristika 

Zoznam odberných miest (OM):  

1.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A /  

predpokl. ročný odber kWh, VO 

653590/24ZVS0000652343A/25/ 

5439 

2.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

484011/24ZVS00000580322/85,8–40 

/42920 

3.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

484017/24ZVS0000058053V/60–25/ 

15595 

4.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)  / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

484020/24ZVS0000058071T/63–25/ 

15796 

5.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)  / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

484565/24ZVS00000592693/63–25/ 

13599 

6.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)  / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

484573/24ZVS0000059304R/85,8–25/ 

15979 

7.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

485261/24ZVS0000060871V/145–29/ 

13834 

8.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

485265/24ZVS0000060879F/60–25/ 

19986 

9.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

485267/24ZVS0000060892N/63–25/ 

10149 

10.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

485293/24ZVS00000817946/120–32/ 

21843 

11.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

485651/24ZVS0000061798A/80–50/ 

56049 

12.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

486058/24ZVS0000062834R/80 – 25 / 

21772 

13.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

486060/24ZVS0000062838J/60 - 25 / 

9236 

14.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

486323/24ZVS0000063475O/63 – 32 

/13014 

15.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

486325/24ZVS0000063479G/35/ 

4324 

16.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

533778/24ZVS00000354721/40/ 

33414 

17.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

542875/24ZVS0000041538B/75 - 25/ 

15774 

18.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 554322/24ZVS0000060542D/100 - 



predpokl. ročný odber kWh, VO 40/42241 

19.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

554698/24ZVS00000610787/63 - 25/ 

23325 

20.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

555401/24ZVS00000621932/170 - 34/ 

13810 

21.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

560892/24ZVS0000069179Z/63 - 25/ 

11544 

22.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

571144/24ZVS0000078236B/25/  

1325 

23.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

571146/24ZVS0000078241I/85,8 - 25/ 

21662 

24.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

571186/24ZVS0000078310P/160 - 80/ 

56442 

25.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

583928/24ZVS0000023801O/85,5 - 

32/34844 

26.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

588329/24ZVS0000027250F/100 - 25/ 

12513 

27.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

589709/24ZVS00000286789/100 - 25/ 

29724 

28.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

589722/24ZVS00000287013/120 - 50/ 

34410 

29.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

590035/24ZVS00000288765/120 - 50/ 

37686 

30.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

450618/24ZVS0000032337M/83,5 - 

25/9783 

31.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

456564/24ZVS00000367114/85 - 32/ 

33300 

32.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

456567/24ZVS0000036719P/63 - 25/ 

17282 

33.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

456862/24ZVS0000037077Y/85,8 - 

32/30960 

34.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

457124/24ZVS0000037383R/46 - 25/ 

23031 

35.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

457352/24ZVS00000379914/25/ 

133 

36.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

456572/24ZVS0000036750V/50/ 

64791 

37.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

602254/24ZVS0000034875L/32/ 

11365 

38.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, VO 

634331/24ZVS0000627905O/25/ 

4060 

39.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A /   559436/24ZVS0000065995P/25/ 



predpokl. ročný odber kWh, 1T 704 

40.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

486327/24ZVS0000063493M/32/ 

2922 

41.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

645063/24ZVS00006408606/25/ 

10730 

42.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

574031/24ZVS0000080917L/80 - 60/ 

8169 

43.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

457181/24ZVS00000375889/16/ 

116 

44.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

571905/24ZVS0000078937I/25/ 

5479 

45.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

580447/24ZVS0000019864D/25/ 

1917 

46.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

580428/24ZVS0000019844J/25/ 

19187 

47.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

685823/24ZVS0000686490X/63/ 

67285 

48.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

697586/24ZVS00007053690/63/ 

665 

49.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

698210/ 24ZVS0000707268X/25/ 

0 

50.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

694864/24ZVS0000700299K/25/ 

2463 

51.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

691168/24ZVS00006945168/25/ 

2600 

52.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 1T 

682008/24ZVS00006781564/160/ 

20855 

53.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) 

predpokl. ročný odber kWh, 2T  

555399/24ZVS00000621681/250 - 

170/83799 

54.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

555325/24ZVS0000062034M/40 - 25/ 

31365 

55.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

486117/24ZVS00000630583/25/ 

2798 

56.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

566380/24ZVS0000075601T/25/ 

260 

57.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS) / 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

536923/24ZVS0000037121K/250 - 

160/33060 

58.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

643926/24ZVS0000639522O/300 – 

60/48243 

59.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A – RK A (IMS)/ 

predpokl. ročný odber kWh, 2T 

484163/24ZVS0000058435H/120 - 

50/15236 

60.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / 485663/24ZVS0000061853S/80 - 60/ 



predpokl. ročný odber kWh, 2T (20 hod NT) 19516 

61.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa kWh/ 

predpokl. ročný odber kWh, 2T VN 

620501/24ZVS0000003019C/30/ 

43222 

62.Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa kWh / 

predpokl. ročný odber kWh, 2T VN 

155189/24ZVS0000000767P/36,2/ 

243 

Začiatok plnenia zmluvy  01.01.2019  

Koniec plnenia zmluvy 31.12.2019 

Cenou za elektrickú energiu sa rozumie cena podľa čl. V. Osobitných 

ustanovení o Zákazkách na dodávku 

elektriny a plynu (OUEP). 

 

8. Osobitné požiadavky na plnenie: 
 

Názov 
 

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie 

elektrickej energie súvisiace so zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi  elektrickú energiu.  
 

4. Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladaného ročného odberu elektrickej 

energie. 
 

5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervované kapacity pre OM objednávateľa.   

6. Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu 

pre OM bez sankcií.  
 

7. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie v prípade neodobratia, ako i 

prekročenia predpokladaného ročného odberu elektrickej energie.  
 

8. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k 

predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia 

ďalšieho dodávateľa.  

 

9. Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje.   

10. Spôsob fakturácie - pri OM s ročným odpočtom - mesačne vo výške 1/12 predpokladaných 

nákladov, pri OM s mesačným odpočtom - na základe skutočnej nameranej spotreby.   

11. Dodávateľ vystaví faktúry do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca dodávky.  
 

12. Splatnosť faktúr je 30 dní.  
 

13. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím 

nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú objednávateľ a 

dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.  
 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred 

obchodnými podmienkami dodávateľa.   

 

Názov Upresnenie 

Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy:  

1. Doklad o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

(ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 

Z.z. v rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pôsobí 

na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej 

energie. 

Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné 

porušenie zmluvných 

podmienok. 

 

 



Názov Upresnenie 

2. Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, v ktorom 

dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob 

výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých 

nákladových položiek. 

Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné 

porušenie zmluvných 

podmienok. 

  

Dodávateľ predloží najneskôr 5 pracovných dní pred samotným 

začiatkom plnenia zmluvy, platnú zmluvu na rok 2019 uzatvorenú  

s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo doklad 

preukazujúci existenciu platnej zmluvy na rok 2019 o prístupe do 

distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné 

porušenie zmluvných 

podmienok. 

 

 

9. Zmluvné podmienky: 

1) Miesto plnenia zmluvy:  

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Košický 

Okres: Trebišov 

Obec: Trebišov 

Ulica a číslo: odberné miesta v intraviláne mesta Trebišov 

2) Čas / lehota plnenia zmluvy: 1.1.2019, 00:00:00 hod. – 31.12.2019 23:59:00 hod. 

3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kWh 

Požadované množstvo: 1 263 788 

4) Maximálna výška zdrojov: 250 500,00 € s DPH 

5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: kúpna zmluva 

6) Druh financovania: 

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ 

 

10. Kritéria ponuky: 

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky s DPH. 

  

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk: 

Dátum a čas vyhlásenia: 

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 5   pracovných dní od 

vyhlásenia zákazky. 

 

12.  Elektronická aukcia: 

Systém elektronického trhoviska automaticky nastaví začiatok elektronickej aukcie po 

ukončení lehoty na predkladanie ponúk. 

 

13. Počet zúčastnených dodávateľov: 

- min. 2 dodávatelia  

 

V Trebišove, dňa 10.09.2018 

 

Vypracovali: Ing. Miroslav Eliáš, referent pre správu majetku 

 

                      Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 


