
Základná škola v Jarovniciach 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Jarovnice 
29. októbra 2019 

Vec 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Základná škola v Jarovniciach so sídlom Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice ako verejný 
obstarávate!' podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás 
vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka 
zemného plynu s prevzatím zodpovedností za odchýlku pre Základnú školu v Jarovniciach 
na roky 2020 a 2021". 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
Názov verejného obstarávateľa: Základná škola v Jarovniciach 
Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 
IČO: 36 158 119 
DIČ:2021383518 
Tel.: 051 / 459 42 19,0910 906 723 
E-mail: zsjarovnicel92(5)qmail.com 
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík - osoba vykonávajúca proces VO 
Tel.: 0907 290 909 " 
E-mail: mirokov.orim@qmail.com 

2. Predmet obstarávania: 
Predmet zákazky: „Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 
pre Základnú školu v Jarovniciach na roky 2020 a 2021". 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu, 
a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb odberného 
miesta odberateľa - Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice počas 
celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa 
a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, 
za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane všetkých poplatkov pre predmet zákazky 
„Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre Základnú školu 
v Jarovniciach na roky 2020 a 2021". 
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Predpokladaný ročný odber zemného plynu pre odberné miesto č. 4101450931, POD 
SKSPPDIS030910021551 (Jarovnice 192) je 746 000 kWh. 
Predpokladaný odber zemného plynu pre odberné miesto č. 4101450931, POD 
SKSPPDIS030910021551 (Jarovnice 192) za 24 mesiacov je 1 492 000 kWh. 
Predpokladané denné maximálne množstvo plynu je 700 m3. 
Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení 
odberného miesta, v prípade zmeny dodávateľa, ak ku nej dôjde. 
Úspešný uchádzač je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať 
štandardy kvality dodávok zemného plynu. 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu 
do odberných miest verejného obstarávateľa (odberateľa) v rozsahu predpokladaného odberu 
plynu dohodnutého v zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
Úspešný uchádzač nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace 
s dodávkou zemného plynu a poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov 
súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami ÚRSO. 
Pre stanovenie cien regulovaných položiek ÚRSO sa použije cenové rozhodnutie ÚRSO 
platné pre rok 2019. 

3. Postup obstarávania: 
§ 117 ZVO - zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 

4. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávate!' bude poskytovať preddavky. 
Platby budú mesačné preddavkové podľa predpokladaného odberu. 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

58.201,40 EUR bez DPH. 

6. Rozdelenie plnenia zákazky: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 
zákazky. 

7. Miesto a termín dodania (plnenia) zákazky: 
Miesto dodania (plnenia) predmetu zákazky: 
> odberné miesto č. 4101450931, POD SKSPPDIS030910021551 (Jarovnice 192). 
Termín dodania (plnenia) predmetu zákazky: 
• od 01.01.2020 od 00:00 hod do 31.12.2021 do 24:00. 

8. Podmienky účasti: 
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
• Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 

ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis 
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). 

• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 3). 

Uvedené doklady pre splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač 
preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 



9. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

• doklad, resp. doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti, tejto výzvy (kópiu dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a čestné vyhlásenie, 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 3), 
resp. podľa § 152 ZVO). 

• cenovú špecifikáciu tovaru - ocenenú cenovú ponuku uchádzača (Príloha č. 1), 
• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2). 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky vrátane dopravy na miesto dodania. 

10. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, 
osobne alebo emailom. 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením: „Súťaž - neotvárať" 
a s označením heslom súťaže „Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti 
za odchýlku pre Základnú školu v Jarovnicíach na roky 2020 a 2021", na adresu 
Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice. 
Na obálke bude zároveň uvedené označenie uchádzača a verejného obstarávateľa. 
V prípade doručenia cenovej ponuky prostredníctvom emailu uchádzač zašle cenovú ponuku 
na emailovú adresu mirokov.orim(5)qmail.com, pričom do predmetu správy uvedie „Ponuka 
- neotvárať - Zemný plyn, ZŠ v Jarovniciach". 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 06.11.2019 o 11:00 hod. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie včlenení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR 
ktorá bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH". 
V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná 
za celkovú cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase 
plnenia zákazky platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH). 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávate!' vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávate!' takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že 
v procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, 
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávate!' uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu v lehote viazanosti 
ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 15.12.2019. 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 



• Verejný obstarávate!' bude pred podpisom zmluvy požadovať od úspešného uchádzača 
ďalšie doklady: 
> platné povolenie na podnikanie v energetike s rozsahom podnikania v dodávaní 

zemného plynu podľa rozhodnutia URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) 
v znení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 

> čestné vyhlásenie, že má (bude mať) uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu 
s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy 
na roky 2020 - 2021 vo vymedzenom území (regióne), kde má sídlo verejný 
obstarávate!', 

> čestné vyhlásenie, že má (bude mať) uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky 
účastníka trhu s plynom so zúčtovateľom odchýlok v Slovenskej republike v súlade 
so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, vyhláškou Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 
s plynom a prevádzkovým poriadkom zúčtovateľa odchýlok, 

> uchádzač predloží návrh zmluvy na dodávku plynu v súlade s touto výzvou. 
• Verejný obstarávate!' v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
fzákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora"/) a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri partnerov verejného 
sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon o 
registri partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
(§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.). 

• Verejný obstarávate!' nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami). 







Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

UCHÁDZAČ 

Obchodné meno/názov 

Sídlo (miesto podnikania) 

IČO 

Štatutárny orgán1 / Titul, meno, priezvisko, adresa pobytu (ulica č., PSČ, mesto/obec)2 

týmto 

č e s t n e v y h l a s u j e m /-e, ž e 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

V dňa: 

Meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis 

v prípade právnickej osoby 
v prípade fyzickej osoby 
čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch 


