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VEC: Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky k stanoveniu 
predpokladanej hodnoty zákazky 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ 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./mobil: 051/4594219 
E-mail: zsjarovnice192@gmail.com 
Kontaktná osoba pre VO: Bc. Ivana Zacharská – mobil: 0908 502 974 

Základná škola v Jarovniciach so sídlom Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice ako verejný 
obstarávateľ Vás vyzýva v prieskume trhu na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre 
účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky: „Dodávka zemného plynu s prevzatím 
zodpovednosti za odchýlku pre Základnú školu v Jarovniciach č. 192 na roky 2022 a 2023“. 

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 č. 192 na roky 
2022 a 2023“. 

Predpokladaný ročný odber zemného plynu pre odberné miesto 4101450931 (Jarovnice 192) 
je 732 000 kWh. 
Predpokladaný odber zemného plynu pre odberné miesto 4101450931 (Jarovnice 192) 
za 24 mesiacov je 1 464 000 kWh. 
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Predpokladané denné maximálne množstvo plynu je 700 m3. 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
• Miesto dodania predmetu zákazky: 

- odberné miesto 4101450931 (Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice). 
• Termín dodania predmetu zákazky: od 01.01.2022 od 00:00 hod do 31.12.2023 do 24:00. 

Pre stanovenie cien regulovaných položiek ÚRSO sa použije cenové rozhodnutie ÚRSO platné 
pre rok 2021. 

Prosíme Vás o zaslanie predbežnej cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej 
hodnoty zákazky na emailovú adresu zsjarovnice192@gmail.com v lehote do 24. 09. 2021. 
Do predmetu správy uveďte „Predbežná cenová ponuka – dodávka plynu“. V prípade, že nie 
ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom DPH označením „Nie sme platcom DPH“ a v 
cenovej ponuke uveďte konečnú cenu. V prílohe prosíme o vyplnenie Vašich identifikačných 
údajov. 

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži 
verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely – stanovenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. Po vyhodnotení predložených ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky verejný 
obstarávateľ stanoví predpokladanú hodnotu zákazky a bude vyhlásené verejné 
obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

S pozdravom 
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