
 
 

 

 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 484300130 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Dodávka elektrickej energie pre ÚPV SR na rok 2022. “ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb elektrickej energie a služieb 
spojených s využitím distribučnej sústavy. 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Celková predpokladaná spotreba za jeden rok: 205 000 kWh 
EIC kód odberného miesta 24ZSS91072200007 
Veľkosť ističa na odbernom mieste – 200A 
Spôsob pripojenia odberného miesta VN 
Rezervovaná kapacita 70kWh/rok 
 
Osobitné požiadavky na plnenie: 
 

1. Celková cena uvedená v Zmluve je určená na základe predpokladaného množstva odobratej 
elektrickej energie vrátane distribučných služieb v čase vzniku Zmluvy. 

2. Meranie odobratej elektriny a odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania, odovzdania 
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny vykonáva 
PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom. 



 
 

3. Objednávateľ nemusí spotrebovať celý objem objednanej elektrickej energie. 
4. Dodávateľ môže fakturovať len reálne namerané množstvo elektrickej energie. 
5. Ponúkaná cena bude predkladaná za celé množstvo odberu. Verejný obstarávateľ upozorňuje že 

uvedené množstvo je len indikatívne a referenčné, a predstavuje predpokladanú spotrebu za 24 
mesiacov. Dodávateľ je povinný do 10 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať Objednávateľovi podrobnú 
kalkuláciu ceny s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou. 

6. Nedodržanie podmienok uvedených v zmluve sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok a je dôvodom na výpoveď zmluvy. Ak dôjde k výpovedi zmluvy podľa tejto podmienky 
dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie. 

7. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade plného neodobratia ako i 
prekročenia predpokladaného zmluvného množstva objednanej elektrickej energie. V prípade 
nenaplnenia uvedeného množstva odberu elektriny nebude zo strany dodávateľa uplatňovaná sankcia 
voči odberateľovi. 

8. Nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného dokladu sa bude považovať za nesplnenie osobitných 
požiadaviek na plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne 
plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom 
objednávateľ:- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje 
povinnosti,- je oprávnený vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu. 

9. Splatnosť doručenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia do sídla odberateľa. 
10. Všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa , ktoré rozširujú ustanovenia 

Zmluvy nad rámec jej základných dohodnutých náležitostí t. j. dohodnutých zmluvných podmienok 
sú neplatné, najmä v prípade vplyvu na dohodnuté trvanie zmluvy a dohodnutú výšku finančného 
plnenia. 

 
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
NUTS kód:  
09310000-5 - Elektrická energia 
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby 
 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
Termín plnenia : 
1.1.2022- 31.12.2022 
 
Počet rokov dodávky elektrickej energie:  1 rok 
 
Technická špecifikácia zákazky: 

  
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Odborný garant:  
Ing. Iveta Zvaríková, iveta.zvarikova @indprop.gov.sk, +421 48 4300308 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
55 137,00 € bez DPH/ 1 rok 
Je určená ako priemer cien na základe doručených ponúk od dodávateľov. 
 
 

Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
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Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH  
 
Obsah predloženej ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 

2. Originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v energetike - dodávka el. energie na území 
SR v rozsahu predmetu zákazky podľa zákona č.251/2012 Z. z. o energetike. 

3. Originál alebo overenú kópiu Rozhodnutia o pridelení EIC kódu. 

4. Originál alebo overenú kópiu rámcovej zmluvy s distribučnými spoločnosťami na vymedzenom území 
pre celé zmluvné obdobie alebo ekvivalent dokladu pokiaľ relevantné. 

5. Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

6. Návrh vlastnej zmluvy na plnenie služby. 
 
Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria 
umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu /podpísať objednávku v lehote stanovenej 

verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola 
zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom 
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

Výzve na predloženie cenovej ponuky; 
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako finančné zdroje obstarávateľa rezervované na tento 

účel; 
• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk (ponuka bude 
zabezpečená heslom, ktoré zašlete na uvedenú e mailovú adresu po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk), 
alebo doručiť poštou/osobne na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s označením 
,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO -“Dodávka elektrickej energie pre ÚPV SR“. 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 15.12.2021 o 10,00 hod 
 
Druh zákazky/typ zmluvy: 
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude uzatvorenie zmluvy (na 1 rok). 
 
Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
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V Banskej Bystrici, 08.12.2021 
 
 
 


