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Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.9.2018 

 

 

Názov materiálu: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka plynu  

                               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 plynu na rok 

2019, s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 68 000,- 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 1.12.2017 bola prostredníctvom elektronického trhoviska medzi Mestom Trebišov ako 

objednávateľom a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. ako dodávateľom uzavretá 

zmluva na združenú dodávku plynu na rok 2018. Táto zmluva končí dňa 31.12.2018. 

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti dodávok plynu predkladáme materiál na realizáciu 

verejného obstarávania na podlimitnú zákazku s názvom – Združená dodávka plynu na rok 

2019.  

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 68 000,- EUR s DPH a bola stanovená na 

základe celkových skutočných nákladov rovnakého tovaru a služieb, ktoré boli obstarané 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, upravených o očakávané zmeny v množstve 

a v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch. 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 5.9.2018 

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 plynu na rok 2019 

3. Kľúčové slová: 

 

dodávka zemného plynu, preprava a distribúcia zemného plynu 

 

4. CPV kódy: 

 

09123000-7 - Zemný plyn 

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: 

 

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie 

systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa 

distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa v trvaní 12 

mesiacov. 

Prevažná časť odberu zemného plynu je určená na vykurovanie. 

 

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Technické vlastnosti 

 

Jednotka Minimum Maximum Presne 

Celkový predpokladaný ročný odber 

zemného plynu za 9 odberných miest spolu 

kWh   1 703 346 

Počet odberných miest počet   9 

Tolerancia odberu zemného plynu za 

vyhodnocovacie obdobie 

% 70 130  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

1. odberné miesto č. 71013, Škultétyho 2281, POD kód -

SKSPPDIS001130021343,  tarifa M7 

predpokladaný ročný odber 158 349 

kWh 



2. odberné miesto č. 13658,  Gorkého 57/57, POD kód – 

SKSPPDIS001110954167, tarifa M5 

predpokladaný ročný odber 70 183 

kWh 

3. odberné miesto č. 13661, Gorkého 57, POD kód – 

SKSPPDIS011110001121, tarifa M7   

predpokladaný ročný odber 182 288 

kWh 

4. odberné miesto č. 64130, Dopravná 1, POD kód – 

SKSPPDIS001110954638, tarifa M7   

predpokladaný ročný odber 283 850 

kWh 

5. odberné miesto č. 15322, M. R. Štefánika 9999, POD 

kód – SKSPPDIS011110000703, tarifa M8  

predpokladaný ročný odber 658 469 

kWh 

6. odberné miesto č. 15314, Zvonárska 17, POD kód – 

SKSPPDIS001110950289, tarifa M5   

predpokladaný ročný odber 69 746  

kWh 

7. odberné miesto č. 15296, J. Kostru 2095, POD kód – 

SKSPPDIS001110951012, tarifa M7 

predpokladaný ročný odber 208 207 

kWh 

8. odberné miesto č. 15306, J. Kostru 9999, POD kód – 

SKSPPDIS001110951013, tarifa M3 

predpokladaný ročný odber 34 824 

kWh 

9. odberné miesto č. 15308, J. Kostru 2095, POD kód – 

SKSPPDIS001110951014, tarifa M3   

predpokladaný ročný odber 37 430 

kWh 

Začiatok plnenia zmluvy 01.01.2019 

Koniec plnenia zmluvy 31.12.2019 

Cenou za plyn 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 

zemného plynu súvisiace so zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde. 

3. Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do odberného miesta 

objednávateľa, vrátane distribúcie a prepravy aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku 

zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (DS), za 

dodržania právnych predpisov.  

4. Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) objednávateľa, pričom 

podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie odberného plynového zariadenia do 

distribučnej siete (DS)  a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom DS, 

za dodržania právnych predpisov.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo 

zemného plynu v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho 

odberných miestach. 

6. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s 

dodávkou zemného plynu a poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov 

súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ÚRSO).  

7. Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v rozsahu 70 % – 130 % z predpokladaného 

odberu zemného plynu za zmluvné  obdobie.  

8. Dodávateľ nebude objednávateľa sankcionovať za prekročenie ročného množstva do výšky 

30 % nad predpokladané množstvo  a za neodobrané ročné množstvo zemného plynu do 30 % 

pod predpokladané množstvo zemného plynu.  

9. Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu ceny za plyn, ceny za služby 

obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, 

spotrebnej dane, DPH a poplatkov za odberné miesta. 

10. Ponúknutá cena vrátane DPH  je platná na celkový predpokladaný odber zemného plynu 

na rok 2019. 

11. Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán, 



formou písomného dodatku, a to v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo rozhodnutí URSO.  

12. Faktúry budú vystavené v písomnej forme a doručené do miesta sídla objednávateľa.  

13. Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, 

splatnosť faktúr je 30 dní.  

14. Fakturačné podmienky pre odberné miesta a jednotlivé druhy taríf:  

14.1.  Objednávateľ bude mesačne uhrádzať zálohové platby - preddavky na základe 

platobného kalendára, vypracovaného dodávateľom v rovnomernej výške stanovenej z 

predpokladanej ročnej platby za dodávku plynu v jednotlivých tarifách, počas príslušného 

roka.  

14.2.  Po skončení zmluvného obdobia dodávateľ zašle objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru 

za dodávku zemného plynu k 31.12.2019.  

Názov Upresnenie 

Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od 

uzatvorenia zmluvy:  
 

1. Doklad o povolení Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (URSO) 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 zemného plynu.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

2. Vlastný návrh na plnenie predmetu 

zmluvy, v ktorom bude uvedená podrobná 

štruktúra ceny - podrobný spôsob výpočtu 

zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu 

všetkých nákladových položiek, zvlášť pre 

jednotlivé druhy taríf.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dodávateľ predloží najneskôr do 5 

pracovných dní  pred samotným začiatkom 

plnenia zmluvy,  platnú zmluvu na rok 2019 

uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom 

distribučnej siete (PDS) alebo doklad 

preukazujúci existenciu platnej zmluvy na rok 

2019 o prístupe do distribučnej siete s PDS. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej 

dodávky zemného plynu do odberného miesta 

objednávateľa, vrátane distribúcie a prepravy 

aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku 

zodpovedajúcu technickým podmienkam 

prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za 

dodržania právnych predpisov. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia 

dodávať objednávateľovi dohodnuté 

množstvo zemného plynu v režime 

prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre 

spotrebu v jeho odberných miestach. 

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: Škultétyho 2281, Gorkého 57/57, Gorkého 57, Dopravná 1, M. R. 

Štefánika 9999, Zvonárska 17, J. Kostru 2095, J. Kostru 9999, J. Kostru 2095 

2) Čas / lehota plnenia zmluvy: 1.1.2019, 0:00:00 hod – 31.12.2019, 23:59:00 hod 

3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kWh 

Požadované množstvo: 1 703 346 

4) Maximálna výška zdrojov: 68 000,00 € 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 

 

Spracoval: Ing. Miroslav Eliáš, referent pre správu majetku 

  Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 


